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РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

Д О К Л А Д 

Днес на дата 23.10.2017 г., 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. и в нейно изпълнение изготви 
настоящия доклад на основание чл. 103, ал.З от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал.1 от ППЗОП за 
резултатите от своята работа във връзка с разглеждане на постъпилите оферти по открита 
процедура с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг на проект 
„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/ 

1. Състав на комисията, включително промени, настъпили в хода на работа на 
комисията. 

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". 

2. Номер и дата на заповедта за назначаване на комисията, както и заповедите, с 
които се изменят сроковете, задачите и съставът й; 

Комисията е назначена със Заповед № РД 22-1689/05.10.2017 г. 

Задачите на комисията са: 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. 

3. Кратко описание на работния процес. Участници в процедурата. Действия, 
свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите. Класиране и 
отстраняване на участници. Мотиви за допускане/отстраняване на всеки участник. 

Комисията започна заседание на дата 05.10.2017г. в 11:00 часа в сградата на Община 
Велико Търново в стая 306. 

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП и 

„ 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.". 

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/522/
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x ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ Ф О Н Д ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО РЕГИ0НИ 8 РАСТЕЖ 

чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП. 
На заседанието на комисията присъства Магбуле Мехмедова, упълномощен 

представител на участника „ПК ИНЖЕНЕРИНГ" ДЗЗД и представи пълномощно. 

Жоро Ковачев - Главен експерт в дирекция „СДЗ" в Община Велико Търново, изчете 
Заповед № РД 22-1689/05.10.2017г., представи комисията и оповести нейните задачи. 

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка и оповести нейното съдържание, 
като се извърши проверка за наличието на отделен запечатан плик „Предлагани ценови 
параметри". Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 
надпис „Предлагани ценови параметри". 

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

I. 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.vulian@ptc-bg.com. 

При отваряне на офертата стриктно се приложи чл. 54, ал.З, ал.4, ал.5 от ППЗОП. 

Председателят на основание чл. 51, ал.4, т.1 от ППЗОП определи прогнозен график за 
работа на комисията. Действията на комисията от заседанието се описаха подробно в 
Протокол № 1 от дата 05.10.2017г. 

С горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на комисията в 
11:30 ч. 

На дата 10.10.2017 г. от 10:00ч., Комисията пристъпи към разглеждане на документите 
по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите 
за подбор, поставени от възложителя, на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП. 

След като подробно разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП представени от 
участника комисията при изпълнение на чл.54, ал. 7 от ППЗОП протоколира констатациите си 
относно съответствието на офертата с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, поставени от възложителя. 

Констатациите на комисията по чл. 54, ал.8 от ППЗОП бяха протоколирани в протокол № 
1 от дата 10.10.2017г. от 11:00ч., като беше изпратен на участника и публикуван на профила 
на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/522/. 

Комисията заседава до 12:00 часа. 

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 продължи разглеждането на 
офертите. 

Комисията разгледа отговорът на участника по изпратен протокол № 1 от работата на 
комисията от дата 10.10.2017 г., както следва: 

В срокът по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП е пристигнал отговор от „ПК ИНЖЕНЕРИНГ" 
ДЗЗД с вх. № 53-1022-4/04.10.2017 г. часа., с ЕИК: 121625981; адрес за кореспонденция: град 

„ 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.". 

mailto:nikolov.vulian@ptc-bg.com
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/522/
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ЕВРОПЕИСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ Ф О Н Д ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО РЕГИ0НИ 8 РАСТЕЖ 

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 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. 

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. 

След като приложи методиката за оценка Комисията оцени техническото 
предложение на участника с максималния брой точки - 70, като бяха присъдени и 3 
бонус точки съгласно методиката. 

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. 

ОЦЕНКИ И КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТИЦИТЕ 
На дата 23.10.2017 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, продължи с разглеждането на 
офертата. 

На заседанието на комисията присъства Магбуле Мехмедова, упълномощен 
представител на участника „ПК ИНЖЕНЕРИНГ" ДЗЗД и представи пълномощно. 

Комисията оповести оценката на участника поставена на предложеното в Техническото 
му предложение - 73 т. 

След като изпълни горепосоченото си задължение комисията пристъпи към отваряне на 
плика с надпис „Предлагани ценови параметри" на участника. 

Общата оценка на предложеното в ценовото предложение на участника е Ц1 х 50% + 
Ц2 х 50% = 100 х 30% = 30 т. 

Обща оценка на участника - 103 т. 

Въз основа на така направената оценка комисията класира участника „ПК 
ИНЖЕНЕРИНГ" ДЗЗД с оферта 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: 
nikoIov.yuIian@ptc-bg.com на първо място и предлага да бъде сключен договор с него. 

Комисията работи от 11:30 часа. 

Настоящия доклад на комисията се предава на Възложителя за утвърждаване на 
основание чл. 106, ал.1 от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал.З от ППЗОП. Към доклада се прилагат: 

„ 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.". 

mailto:nikolov.yulian@ptc-bg.com
mailto:nikoIov.yuIian@ptc-bg.com
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ЕВРОПЕИСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ Ф О Н Д ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО РЕ™0НИ В РАСТЕЖ 

- Протоколи от работата на комисията /Протокол № 1, Протокол № 2 и Протокол № 3 /, всички 
документи, изготвени в хода на работа на комисията, заедно с цялата документация по 
процедура с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг на проект 
„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/. 

Настоящия доклад се състави и подписа от комисия, назначена Заповед № РД 22-
1689/05.10.2017 г. , както следва: 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Жоро Ковачев - Главен експерт в дирекция СДЗ 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1. инж. Мартин Пандулчев - Старши експерт в Отдел „Устройство на територията' 
Д. •/.... ' 

2. инж. Мариана Иванова - Старши експерт в Дирекция "Проекти и проур^ги"; 

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

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

Получих на дата 

доклада на комисията:,,»,.,.. 

Инж. Даниел Панов 
Кмет на Община ВеликуТ^рнфо 

УТВЪРЖДАВАМ на дата ....... J t J L & i f a : . 

доклада на комисията: . . . . . . . . . . . , / . . 

Инж. Даниел Панов / , 
Кмет на Община Велико Twfimfeo L 

„ Този документ е създаден е рамките на проект „Изграждане на кризисен център за лица" който се осъгцествява 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.". 

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/522/
yavor
Text Box
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, 
във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни.




