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Днес, 23.10.2017 г. в 11:00 ч., в стая 506 в сградата на Община Велико Търново, 
комисията от длъжностни лица по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед №РД 22 -
1831/23.10.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, със задача: да разгледа и оцени 
офертите, представени в отговор на покани с №№5300 - 564 - 2/19.10.2017 г. и 5300 -
16272 - 1/19.10.2017 г. за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП, чрез изпращане на покана до 
определени лица, започна разглеждането на постъпилите оферти във връзка с участие в 
обществена поръчка с предмет: „Покривни и хидроизолационни работи по сгради -
Детска градина, село Шемшево, ОДК, гр. Велико Търново и Детска градина 
„Ивайло", гр. Велико Търново, стопанисвани от дирекция „Образование, младежки 
дейности и спорт" към Община Велико Търново". 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев - директор на дирекция СУТ в Община Велико 
Търново 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. инж. Иван Иванов - главен експерт в отдел ТИ в Община Велико Търново; 
2. Милена Курдова - главен експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново. 

В определения в поканите до определени лица с №№5300 - 564 - 2/19.10.2017 г. и 
5300 - 16272 - 1/19.10.2017 г. за обществената поръчка срок е постъпила една оферта. 

Членовете на комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 
ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП. 

На заседанието на комисията не присъства представител на участника. 

Комисията пристъпи към отваряне, разглеждане и оценка на постъпилата 
оферта. 

Оферта с вход. №5300 - 775 - 2/20.10.2017 г. от 14:07 часа на „МСД - 98" ООД, гр. 
Велико Търново 5000, ул. „Георги Измирлиев" №3, ет. 5, ап. 15, тел.: 0887424651, лице 
за контакти: Димитър Мандров, съдържа: 

1. Заявление за участие, в т.ч. опис на документите и информацията, съдържащи се 
в офертата, подписана и подпечатана от Димитър Мандров - управител (образец №1), 2 
стр. 

2. Представяне на участника, подписано и подпечатано от Димитър Мандров -
управител (образец №2) - 3 стр. 
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3. Техническо предложение, подписано и подпечатано от Димитър Мандров -
управител (Образец № 3 ) - 97 стр.: 

f Срок на валидност на офертата-до 20.12.2017 г.; 
> Срок за изпълнение - 20 (двадесет) работни дни за трите обекта; 
> Срок за плащане на поръчката - 30 дни след приемане на работата и 

представяне от страна на Изпълнителя на акт за извършени СМР. 
Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП за съдържащата 

се информация в Работната програма, подписана и подпечатана от Димитър Мандров -
управител; 

> Работна програма, подписана и подпечатана от Димитър Мандров -
управител - 79 стр.; 

> Линеен график - подписан и подпечатан; 
> Заверени копия от декларации за експлоатационни показатели - 9 бр.; 

4. Ценово предложение, подписано и подпечатано от Димитър Мандров - управител 
(Образец №4) - 3 стр.: 

> Начин на плащане - по банков път; 
> Аванс - 40% от стойността в размер на 12 481,78 (дванадесет хиляди 

четиристотин осемдесет и един лв. и 78 ст.), платим в срок от 5 работни дни от подписване 
на договора; 

> Окончателно плащане - в срок до 30 дни след приемане на работата и 
представяне от страна на Изпълнителя на акт за извършени СМР; 

> Предлагано възнаграждение - 31 204,45 (тридесет и една хиляди двеста и 
четири лв. и 45 ст.) лева без ДДС, а с ДДС 20% - 37 445,34 (тридесет и седем хиляди 
четиристотин четиридесет и пет лв. и 34 ст.) лева. 

5. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по чл. 54, 
ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП), подписана и подпечатана от Димитър Мандров - управител 
(Образец №5). 

6. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по чл. 54, 
ал. 1, т. 3-5 от ЗОП), подписана и подпечатана от Димитър Мандров - управител (Образец 
№6). 

7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - образец №7 -
неприложима. 

8. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици, подписана и 
подпечатана от Димитър Мандров - управител (Образец №8). 

9. Декларация във връзка с чл. 101, ал.11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т.4 от ЗОП, 
подписана и подпечатана от Димитър Мандров - управител (Образец №9), 2 стр. 

Комисията констатира, че участникът е представил всички изискуеми 
документи, съгласно изискванията на възложителя. Комисията не констатира 
непълноти, нередности и липсващи документи в представената от участника оферта. 

Комисията пристъпи към извършването на оценка съобразно посочената в 
документацията методика: 

Критерий за възлагане: „Най-ниска цена". 
Класирането на участника се извършва въз основа на предложеното общо 

възнаграждение, получено от сбора на стойностите по видове работи за трите обекта, 
съгласно техническата спецификация. 
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Комисията след като се запозна подробно с предложеното общо възнаграждение и 
съответните стойности по видове работи за трите обекта, констатира, че не надвишават 
първоначално обявените от възложителя прогнозни стойности. 

Предвид тези обстоятелства, комисията приема предложената от участника цена за 
най-ниска (общо възнаграждение, получено от сбора на стойностите по видове работи 
за трите обекта, съгласно техническата спецификация) и класира участника на първо 
място и го избира за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Покривни и 
хидроизолационни работи по сгради - Детска градина, село Шемшево, ОДК, гр. Велико 
Търново и Детска градина „Ивайло", гр. Велико Търново, стопанисвани от дирекция 
„Образование, младежки дейности и спорт" към Община Велико Търново'7: 

1-во място: „МСД - 98" ООД, гр. Велико Търново 

Комисията взе горните решения с единодушие. 
Настоящият протокол се състави в един екземпляр. 
Настоящият протокол и съпровождащата го документация се предава на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване, съгласно чл. 97, ал. 4 от ППЗОП. 

Комисията приключи работа в 12:10 часа. 

И ЧЛЕНОВЕ^ 

/инж. Иван Иванов;-углавен експерт в отдел ТИ в Община Велико Търново/ 

(•/•/'••"•) 
/Милена Курдова - главен експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново/ 
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