
ПРОТОКОЛ № 4 

Днес на дата 11.12.2017 г. в 09:30 часа в сградата на Община Велико Търново в стая 306, 
Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 1 от ППЗОП, назначена със Заповед 
№ РД 22-1598 от 19.09.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, изменена със Заповед № 
РД 22 - 2172/ 07.12.2017 г., продължи разглеждането на офертата, постъпила във връзка с 
участие в обществена поръчка чрез провеждане на процедура на договаряне без предварително 
обявление с предмет: „Дейности по извършване на СМР по проект „Привлекателна и 
съхранена автентична градска среда на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма „Региони в 
растеж" 2014 - 2020 - Площад „Съединение" - въвеждане на енергоспестяващо улично 
осветление, настилки и паркоустройство, ВиК, поставяне на указателни и информационни 
табели, елементи на градското обзавеждане"; „Реконструкция на обществени паркинги -
паркинг на ул. „Крайбрежна", вкл. Реконструкция на пешеходни стъпала"; 
„Реконструкция на обществена тоалетна на ул. „Георги Сава Раковски" 29", с публикувано 
Решение с ID 804536 на дата 11.09.2017 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП и 
уникален номер 00073-2017-0048, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/525. 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев - Директор на дирекция СУТ в Община Велико Търново 
И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Надя Петрова - Директор дирекция „Обществени поръчки" 
2. Грета Маринова - Старши експерт дирекция „Обществени поръчки 
3. инж. Даниел Дончев - Главен експерт отдел „Техническа инфраструктура" 
4. инж. Иван Иванов - Главен експерт отдел „Техническа инфраструктура 
5. Йорданка Антонова - Старши експерт Дирекция „Проекти и програми" 
6. Ана Тодорова - Главен експерт Дирекция „Бюджет и финанси" 

На дата 06.12.2017 г., е публикувано съобщение на профил на купувача https://www.veliko-
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/525 - „Съобщение по чл. 57, ал.З от ППЗОП" за датата, часа и 
мястото на отваряне на ценовото предложение. 

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

(Ш) СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Комисията пристъпи към отваряне на плик „Предлагани ценови параметри" на допуснатия 
участник. 

1. Плик „Предлагани ценови параметри" от оферта с вх. № 5300 - 116 - 32/ 18.09.2017 г. 
от 16:43 ч. на "ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" АД, гр. Велико Търново, с ЕИК: 
104693344;ПК 5000,бул. „България" № 27, тел./факс: 062/62 83 59, тел: 062/61 68 11, e-mail: 
office@psvt.bg, съдържа следното: 

- Електронен носител 
- Ценово предложение по чл. 39, ал.З, т.2 от ППЗОП, подписано и подпечатано; 
- Количествено стойностна сметка; 
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-Анализи за всички видове работи съгласно КСС 

Председателя на комисията оповести съдържанието на ценовото предложение, като изчете 
предложеното от участника възнаграждение за обществената поръчка, оповести показателите за 
ценообразуване за видовете СМР и дейности, за които няма предложени единични цени. 

Предлаганото от участника възнаграждение за обществената поръчка с предмет: Дейности 
по извършване на СМР по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда 
на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско 
развитие" на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020"- Площад 
"Съединение"-въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, настилки и 
паркоустройство, Ви К, поставяне на указателни и информационни табели, елементи на 
градското обзавеждане"; „Реконструкция на обществени паркинги - паркинг на ул. 
Крайбрежна, вкл. Реконструкция на пешеходни стъпала"; „Реконструкция на обществена 
тоалетна на ул. "Георги Сава Раковски" 29, 

490 021,40 лв./четиристотин и деветдесет хиляди, двадесет и един лева, и четиридесет 
стотинки/ без ДДС, а с ДДС 20% - 588 025,68 лв./петстотин осемдесет и осем хиляди, 
двадесет и пет лева, и шестдесет и осем стотинки / 

образувано както следва: 

За Обект 3: „Площад "Съединение"-въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, 
настилки и паркоустройство, Ви К, поставяне на указателни и информационни табели, 
елементи на градското обзавеждане"- 164 491,08 лв./ сто шестдесет и четири хиляди, 
четиристотин деветдесет и един лева, и осем стотинки/ без ДДС 

За Обект 4: „Реконструкция на обществени паркинги - паркинг на ул. Крайбрежна, вкл. 
Реконструкция на пешеходни стъпала" - 315 798,18 лв./триста и петнадесет хиляди, 
седемстотин деветдесет и осем лева, и осемнадесет стотинки/ без ДДС 

За Обект 5: „Реконструкция на обществена тоалетна на ул. "Георги Сава Раковски" 29" 
9 732,14 лв./девет хиляди, седемстотин тридесет и два лева, и четиринадесет стотинки / без 
ДДС 

За видовете СМР и дейности, за които няма предложени единични цени, единичната 
цена се образува на база елементи на ценообразуване, предложени в офертата, както 
следва: 

- часова ставка 3,50лв./час; 
- допълнителни разходи върху труд 100 %; 
- допълнителни разходи върху механизация 50 %; 
- доставно - складови разходи 10%; 
-печалба 10%. 

Аванс в размер на 35 % от стойността на обществената поръчка. 

Комисията извърши проверка за аритметична вярност на посочените в КСС цени и 
установи, че няма допуснати аритметични грешки. Единичните цени посочени в КСС 
съответстват на посочените за съответните дейности в приложените анализи. 

Предложени са единични цени за всяка от дейностите, посочени в КСС. 
Комисията установи, че участникът е попълнил ценовото си предложение, в съответствие 

с условията на образеца и документацията. 
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Комисията единодушно установи, че Плик „Предлагани ценови параметри" от офертата 
има съдържание, съгласно предварително обявените условия. 

Комисията пристъпи към оценка на допуснатата оферта по показател Ценови критерий -
П2 при спазване на методиката от документацията за възлагане на обществената поръчка, както 
следва: 

Методика за определяне на комплексната оценка на офертите 

Забележка: Настоящата методика за определяне на комплексната оценка на офертите е 
приложима за поръчката. 

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане 
„оптимално съотношение качество/цена" по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП: въз основа на цена и 
качествен показател. 
Всеки от членовете на комисията попълва индивидуална оценъчна таблица, като спазва 
методиката по- долу, след което Комисията подписва обобщена оценъчна таблица и класира на 
първо място участникът получил най-висок резултат след: осредняване на резултатите по 
всеки показател на база получените индивидуални оценки от членовете на Комисията; 

Участника с най-висок коефициент КО се класира на първо място. Класирането на 
офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка на участника по методиката, която 
се формира като сбор от получените резултати по отделните показатели за оценка след 
осредняването. 

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата: 

КО = Ш х 50% + П2 х 50% 

Комплексната оценка се формира като сума от оценките за всички показатели в 
методиката и има максимална стойност 100 точки. 

На първо място ще бъде класиран участникът, събрал максимален брой точки. 

„Комплексната оценка" се определя на база следните показатели: 

Показател - П 
(наименование) 

Максимално 
възможен бр. точки 

Относителна тежест 
в К О 

1 .Срок за изпълнение - Ш 100 5 0 % 
2. Ценови критерий - П2 100 5 0 % 

Показатели за оценка: 

(Ш) СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Оценява се предложения от участника срок за изпълнение на поръчката в календарни дни. 
Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна 
единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния 
график и/или е предложен срок за изпълнение, който надвишава максималния допустим срок за 
изпълнението на дейностите по поръчката и/или обект от нея и/или е предложен срок за 
изпълнение, който е по- малък от определения минимален срок за изпълнение на дейностите в 
обхвата на поръчката и/или на обект от поръчката. 
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Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителната тежест на показателя в 
комплексната оценка е 50 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата: 

Ш = (CminAl / CnAl) х 100 = (брой точки) 

Където Cn А1.. е предложения срок за изпълнение на поръчката, съгласно Техническото 
предложение на участника. 

Където Cmin А1. е най-краткия предложен срок за изпълнение на съответната поръчката, 
съгласно Техническите предложения от допуснатия до оценка участник за поръчката. 

* Срокът за изпълнение на СМР, за поръчката, започва да тече от датата на подписване на 
Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на 
строежа (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен 
акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 
от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството). 

(П2) ЦЕНОВИ КРИТЕРИЙ 

П2 = (Цппп / Ц1) х 100 = (брой точки) 
Където Щ е предложената цена за поръчката в лева без ДДС съгласно Ценовото 

предложение на участника за поръчката. 
Където Цппп е най-ниската предложена цена за поръчката в лева без ДДС съгласно 

Ценовите предложения на участника за поръчката. 

Забележка: При извършване на оценяването по съответните показатели на оценка ще се 
използва закръгляване до втория знак след десетичната запетая. 

До оценка по показателя (П2) се допускат само оферти, които съответстват на условията за 
изпълнение на обществената поръчка. 

Участникът предложил най - ниска цена за изпълнение на поръчката получава 
максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителната тежест на показателя в 
комплексната оценка е 50 %. 

Забележка: При извършване на изчисленията при получаване на оценките по съответните 
показатели ще се използва закръгляване до втория знак след десетичната запетая. 

От участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за изпълнението на 
поръчката и/или на обект от поръчката по- висока от прогнозната стойност, посочена в 
поканата. 

Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в 
съответствие с изискванията на настоящата покана. 

Оферти, в които оценяваните показатели имат еднакви стойности и измерения, получават равен 
брой точки по съответния показател. 

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително 
обявените от възложителя условия. 
Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира 
офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в съответствие с чл. 58, ал.2, 
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т.1 ит.З от ППЗОП, а именно: 
Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително 

обявените от възложителя условия. Когато комплексните оценки на две или повече оферти са 
равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, 
преценени в следния ред: 

1. по-ниска предложена цена; 
2. по-изгодно предложение по показател Ш 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на 
първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с чл. 58, ал. 2, 
т.1 ит.З от ППЗОП. 

Комисията предвид условията по-горе оценява единодушно офертата на участника, 
както следва: 

Оферта с вх. № 5300 - 116 - 32/18.09.2017 г. от 16:43 ч. на "ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО 
ТЪРНОВО" АД, гр. Велико Търново, с ЕИК: 104693344;ПК 5000,бул. „България" № 27, 
тел./факс: 062/62 83 59, тел: 062/61 68 11, e-mail: office@psvt.bg - 100 т. и резултат 50 

Комисията извърши оценката при съблюдаване на условията на документацията. 

Мотиви за оценката на комисията: 

Участник "ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" АД, предлага общо 
възнаграждение в размер на 490 021,40 без ДДС. При спазване на методиката офертата 
получава 100 т. и резултат -50. Участникът е единствения допуснат участник в процедурата. 

При спазване на условията по-горе и предвид предложеното общо възнаграждение за 
обособената позиция, участника получава по показател П2-ЦЕНОВИ КРИТЕРИЙ - резултат 
50, получен както следва: 

П2=490 021,40/490 021,40 х 100 
П2=1 х 100 = 100 т. 

Комисията пристъпи към съставяне на индивидуални и обобщена оценъчни таблици, съгласно 
одобрената методика за оценка. 

№ 
по 

ред 
Фирма 

Показател П1) 
СРОК ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ-
П1 = ( C m i n A l / 
C n A l ) х 100= 

(брой 
точки) 

Относителн 
а тежест на 
показател -
П1 в К О е 
50%, при 

което 
резултатите 

са: 

Показател (П2) 
ЦЕНОВИ 
КРИТЕРИЙ- П2 = 
( Ц т т / В Д х 100= 

(брой точки) 

Относителна тежест 
на показател - П 2 в 
К О е 
50%, при което 
резултатите са: 

КО = П1 х 50% + П2 
х 50% 

1 "ПЪТНИ СТРОЕЖИ -
ВЕЛИКО ТЪРНОВО" 
АД, гр. Велико 
Търново, с ЕИК: 
104693344 ЮОт. 

Резултат 50 

ЮОт. 

Резултат 50 

100 

Като взе предвид оценката, комисията единодушно предлага следното класиране за 
изпълнител на обществена поръчка, проведена като процедура на договаряне без предварително 
обявление с предмет: „Дейности по извършване на СМР по проект „Привлекателна и 
съхранена автентична градска среда на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма „Региони в 
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растеж" 2014 - 2020 - Площад „Съединение" - въвеждане на енергоспестяващо улично 
осветление, настилки и паркоустройство, ВиК, поставяне на указателни и информационни 
табели, елементи на градското обзавеждане"; „Реконструкция на обществени паркинги -
паркинг на ул. „Крайбрежна", вкл. Реконструкция на пешеходни стъпала"; 
„Реконструкция на обществена тоалетна на ул. „Георги Сава Раковски" 29", с публикувано 
Решение с ID 804536 на дата 11.09.2017 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП и 
уникален номер 00073-2017-0048, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/525. 

1-во място за оферта с вх. № 5300 - 116 - 32/ 18.09.2017 г. от 16:43 ч. на "ПЪТНИ 
СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" АД, гр. Велико Търново, с ЕИК: 104693344;ПК 5000,бул. 
„България" № 27, тел./факс: 062/62 83 59, тел: 062/61 68 11, e-mail: office@psvt.bg 

Мотиви за класирането: съгласно изложените в настоящия протокол. 

Настоящия протокол отразява действията на комисията от заседание на дата 11.12.2017 г., 
като резултатите от всички действия от работата на комисията се отразиха в доклад на 
основание чл. 103, ал.З от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал.1 от ППЗОП. 

Настоящия протокол и доклада на комисията по чл. 103, ал.З от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал.1 
от ППЗОП се съставиха в един екземпляр. 

Комисията приключи работа в 12:00 часа. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
инж. Динко Кечев - Д и р ^ т < 5 ^ н а д и р е , ;ия СУТ в Община Велико Търново; 

И Ч Л Е 

;ествени поръчки"; 

га М а р и ^ б в ^ ^ т а р ш и експерт дирекция „Обществени поръчки; 

. . . . i . . 

инж. Д а н ^ ^ Д о н ч е в - Главен експерт отдел „Техническа инфраструктура"; 

инж. ИвавгИванов - Главен експерт отдел „Техническа инфраструктура; 

Йорданка Антонова — Старши експерт Дирекция „Проекти и програми"; 

Ана Тодорова - Главен експерт Дирекция „Бюджет и финанси". 
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!




