
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

О П 1 Р А Т И 6 М А П Р О Г Р А М А 

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

ПРОТОКОЛ №2 

Днес, 10.08.2018 г. в 09:30 ч., в сградата на Община Велико Търново, Комисията по чл. 
51, ал. 1 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със заповед № РД 22-
1269/31.07.2018г. на Кмета на Община Велико Търново, започна разглеждането на офертите, 
постъпили във връзка с обявената обществена поръчка, по реда на чл.18, ал.1, т.1, във връзка с 
чл. 73, ал.1 от ЗОП с предмет: „Проектиране, строителство и авторски надзор за обект 
„Изграждане на комплекс от социални услуги за деца" , с уникален номер на поръчката в РОП 
00073-2018-0026 и публикувано обявление от дата 25.06.2018г. с ID 852896 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/597/ 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж.Динко Кечев - Директор на дирекция „Строителство и устройство 
на територията" в Община Велико Търново; 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Александър Колев - Старши експерт в Дирекция Обществени поръчки в Община 

Велико Търново; 
2. инж. Даниел Дончев - Главен експерт в Отдел „ТИ" в Община Велико Търново; 
3. Мариана Иванова - Старши експерт в Дирекция „Проекти и Програми" в Община 

Велико Търново; 
4. Стела Цанкова - Старши експерт в Дирекция „Бюджет и Финанси" в Община Велико 

На дата 06.08.2018 г., е публикувано на профил на купувача https://www.veliko-
tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/597/ - съобщение по чл. 57, ал.З от ППЗОП за датата, часа и 
мястото на отваряне на ценовото предложение. 

Заседанието на комисията се проведе в административната сграда на Община Велико 
Търново, зала 309. Комисията се събра в пълен състав. 

На заседанието на комисията не присъства представител на участника или на средствата 
за масово осведомяване. 

Председателя на комисията изчете резултата от оценката по показателите, съгласно 
утвърдената методика за оценка на офертите и пристъпи към отваряне на плик „Предлагани 
ценови параметри" на допуснатия участник и оповести ценовото предложение в 
изпълнение на чл.57, алЗ от ППЗОП. 

I. Плик „Предлагани ценови параметри от оферта на „КИДАТ ГРУП" ЕООД с вх. 
№ 5300-16542-7/30.07.2018г. от 15: 41 часа, адрес за кореспонденция: град Велико Търново, 
ул. „Освобождение" №2, тел.0897879410; електронна поща за кореспонденция: 
office@kidatgroup.com ; лице за контакти: Кирил Иванов , съдържа: 

Търново; 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А 

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

1. Заглавна страница - 1стр. 
2. Магнитен носител с наименование Ценово предложение -1бр. 
3. Ценово предложение по образец №4, оригинал подписано и подпечатано - 2стр. 

Участника е направил следните предложения: 

Предлагаме да изпълним поръчката за обща цена в размер на 467 901,50 лв. (словом: 
четиристотин шестдесет и седем хиляди деветстотин и един лева и 50ст.) без ДДС или 
561 481,80 лв. (словом: петстотин шестдесет и една хиляди четиристотин осемдесет и един лева 
и 80ст.) с ДДС, която е формирана както следва: 

Ц1 - цена за работен проект - 5 300,65лв.(словом:пет хиляди и триста лева и 65ст.) без ДДС или 
6 360,78 лв. .(словом:шест хиляди триста и шестдесет лева и 78ст.) с ДДС; 

Ц2 - цена за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството 
1 400,55 лв.(словом:хиляда и четиристотин лева и 55ст.) без ДДС или 1 680,66 лв. 
.(словом:хиляда шестстотин и осемдесет лева и ббст.) с ДДС . 

ЦЗ - Цена за изпълнение на строителството 461 200,30 лв. (словом: четиристотин шестдесет и 
една хиляди и двеста лева и ЗОст.) без ДДС или 553 440,36лв. (словом: петстотин петдесет и три 
хиляди четиристотин и четиридесет лева и Збст.) с ДДС. 

II. Елементи на ценообразуване на единичните цени за видовете СМР са както следва: 
- часова ставка - 3,25 Лв./час; 
-допълнителни разходи върху ФРЗ - 90,00 %; 
- допълнителни разходи върху механизация - 35,00% 
- доставно - складови разходи за материали - 5,00% 
- печалба - 8,00% 

III. Часова ставка за осъществяване на авторски надзор - 50,00 лв./час; 

Посочения аванс е в размер на 25%(двадесет и пет на сто) и е не-повече от 30% (тридесет на 
сто) от общата стойност за изпълнение на предмета на договора. 
Комисията установи, че участника е попълнил ценовото си предложение в съответствие с 
условията на образеца и документацията. 

Комисията извърши проверка за аретмитична вярност на предложените от участника цени, 
установи, че са вярно изчислени и притъпи към оценка на ценовото предложение на участника 
в съответствие с утвърдената методика. 

„Проектиране, строителство и авторски надзор за обект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца" , с уникален номер на поръчката в РОП 
00073-2018-0026 и публикувано обявление от дата 25.06.2018г. с ID 852896 в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профи-за на 
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ЕВРОПЕИСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
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РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

Предложеното от участника възнаграждение е по-ниско от общата прогнозна стойност на 
поръчката. 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА 

„ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА", ВЪЗ ОСНОВА НА КРИТЕРИЙ 
„ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО / ЦЕНА" 

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на 
участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в 
съответствие с изискванията на документацията за обществената поръчка и техническите 
спецификации. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е 
представил техническо предложение, което не отговаря на предварително обявените 
условия на Възложителя. 

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта с 
критерий за възлагане „оптимално съотношение цена/качество". 

Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести 
и съгласно комплексната оценка (КО) по следната формула: 

КО = ОПК + СИ + СИпр0 + ФП 
Максимален брой точки КО - 100 

Показатели за оценяване: 

1. ОПК - Професионален капацитет на участника -тегловен коефициент 15% 
Показателят ОПК се изчислява като сбор от точките по следната формула: 

ОПК= ОПК1 + ОПК2 + ОПКЗ, 
където: 
ОПК1 е показател за професионалната компетентност на предложения от Участника 

„Ръководител на проектантския екип"; 
ОПК2 е показател за професионалната компетентност на предложения от Участника 

„Проектант по част Енергийна ефективност" 
ОПКЗ е показател за професионалната компетентност на предложения от Участника 

„Технически ръководител"; 

За ОПК1: 
Лицето да има висше образование със специалност „Архитектура" и минимална 

образователно-квалификационна степен „магистър" или еквивалентна специалност, придобита в 
чужбина. 

Лицето да е участвало като Ръководител на проектантски екип или на подобна позиция 
при проектирането на обекти, сходни с предмета на поръчката, като това обстоятелство се 
удостоверява/доказва с удостоверения за добро изпълнение, копие от трудова книжка или друг 
еквивалентен документ, удостоверяващ участието на лицето в конкретното проектиране. 

Точките по ОПК1 се присъждат по следния начин: 
• един завършен обект - 1 точка; 
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НЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

• два или три завършени обекта включително - 3 точки; 
• четири или повече завършени обекта - 5 точки. 

За ОПК2: 
Лицето да има професионален опит като проектант по част Енергийна ефективност при 

проектирането на обекти, сходни с предмета на поръчката, като това обстоятелство се 
удостоверява/доказва с удостоверения за добро изпълнение, копие от трудова книжка или друг 
еквивалентен документ, удостоверяващ участието на лицето в конкретното проектиране. 

Точките по ОПК2 се присъждат по следния начин: 
• един завършен обект - 1 точка; 
• два или три завършени обекта включително - 3 точки; 
• четири или повече завършени обекта - 5 точки. 

За ОПКЗ 
Лицето да има придобита квалификация „строителен инженер", „инженер" или архитект, 

или средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита квалификация в 
областите „Архитектура и строителство" и „Техника" или еквивалентна специалност, придобита 
в чужбина. 

Лицето да е участвало като Технически ръководител при изпълнението на строителни 
обекти сходни с предмета на поръчката, като това обстоятелство се удостоверява/доказва с 
удостоверение, копие от трудова книжка или друг еквивалентен документ, удостоверяващ 
участието на лицето в конкретното строителство. 

Точките по ОПКЗ се присъждат по следния начин: 

• до 3 години включително - 1 точка; 
• между 3 и 5 години включително - 3 точки; 
• над 5 години - 5 точки. 

2. СИ - срок за изпълнение на строителството - тегловен коефициент - 15% 
Изчислява се по формулата: 
СИ = CHmin / CHi х 15 ( брой точки ), 
където: 
CHmin е най-краткият предложен от Участник срок за изпълнение на 

строителството; 
CHi е предложения от Участник (i) срок за изпълнение на строителството; 

Забележка: За дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка, срокът за 
изпълнение следва да бъде не по-кратък от 40 календарни дни и не по-дълъг от 120 
календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде 
цяло число! 

3. СИпро - срок за изпълнение на проектиране - тегловен коефициент - 15% 
Изчислява се по формулата: 
СИпро

 = CHmin / CHi х 15 ( брой точки ), 

А Ч А П Р О Г Р 

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 
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където: 
С И т ш е най-краткият предложен от Участник срок за изпълнение на 

проектирането; 
СШ е предложения от Участник (i) срок за изпълнение на проектирането; 

Забележка: За дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка, срокът за 
изпълнение следва да бъде не по-кратък от 20 календарни дни и не по-дълъг от 40 
календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло 
число! 

4. ФП - Финансов показател - тегловен коефициент - 55% 
Изчислява се по формулата: 
ФП= Ц1х 20 + Ц2 х 15+ ЦЗ х 20 (брой точки), където: 
Цпнп е най-ниската предложена от Участник цена за изпълнение на поръчката; 

Ценово предложение (Цоб.) - предложена от участника цена за изпълнение на дейностите, като 
оценката се формира по следния начин: 

ФП = Ц1 + Ц2 + ЦЗ, където, 
Ц1 е цената предложена от участника за работен проект, с максимална тежест 20т.; 
Ц2 е цената предложена от участника за осъществяване на авторски надзор по време на 
строителството, с максимална тежест 15т.; 
ЦЗ е цената предложена от участника за строителството, с максимална тежест 20т.; 

Всеки под показател се пресмята по следната формула: 
Ц1=Ц1тш/ЦН х 20, където: 
Ц 1 т ш е минимално предложената цена за изпълнение на работен проект; 
ЦП е предложената цена за работен проект на съответния участник; 

Ц2=Ц2ппп/Ц21 х 15, където: 
Ц 2 т ш е минимално предложената цена за осъществяване на авторски надзор по време на 
строителството; 
Ц21 е предложената цена за осъществяване на авторски надзор по време на строителството на 
съответния участник; 

ЦЗ=ЦЗпнп/Ц31 х 20, където: 
ЦЗппп е минимално предложената цена за изпълнение на строителството; 
I|,3i е предложената цена за изпълнение на строителството на съответния участник; 

От участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за изпълнение на 
поръчката по-висока от определената от Възложителя в Раздел IV от настоящата документация 
финансова рамка. 
Забележка: На оценка подлежат предложените цени без ДДС по показател ФП и под 
показатели Ц1, Ц2 и ЦЗ; 
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РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

Забележка: Участниците нямат право да предлагат стойност по някой от показателите, 
която надвишава прогнозната стойност за съответната дейност в настоящата 
документация, в противен случай ще бъдат предложение за отстраняване от процедурата. 
Оценката по отделните показатели и под показатели се представя в числово изражение с 
точност до втория знак след десетичната запетая. Максималната комплексна оценка, която може 
да получи една оферта е 100 (сто) точки. 

Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената Комплексна оценка, 
като на първо място се класира участникът, получил най-висока оценка на офертата. 
При несъответствие между изписаното с цифри и изписаното с думи, за вярно се приема записът 
с думи. 

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително 
обявените от Възложителя условия и при спазване на разпоредбата на чл.58 от ППЗОП. 

Комисията пристъпи към изготвяне на оценката по Финансовия показател както следва: 

Подпоказател Ц1 - цена за работен проект: 
Ц1= 5300,65/5300,65=1 х 20 = 20т. 

Подпоказател Ц2 - Цена за осъществяване на авторски надзор: 
Ц2=1400,55/1400,55=1 х 15 = 15т. 

Подпоказател ЦЗ - Цена за изпълнение на строителството: 
Ц3=461200,30/461200,30=1 х 20 =20т. 

ФП= 20+15+20 = 55т. 

На база извършената оценка на показателите съгласно методиката за оценка, комисията 
пристъпи към Комплексна оценка на офертата на участника: 

К О = 13 + 15 + 15 + 55 = 98т. 

Комисията предлага следното класиране: 

1-во място за Оферта от „КИДАТ ГРУП" ЕООД с вх. № 5300-16542-7/30.07.2018г. от 
15: 41 часа, адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ул. „Освобождение" №2, 
тел.0897879410; електронна поща за кореспонденция: office@kidatgroup.com ; лице за контакти: 
Кирил Иванов, с предлагана обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 467 901,50 лв. 
(словом: четиристотин шестдесет и седем хиляди деветстотин и един лева и 50ст.) без ДДС 

Предлага на Възложителя да сключи писмен договор с класирания на първо място 
участник. 

„Проектиране, строителство и авторски надзор за обект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца" , с уникален номер на поръчката в РОП 
00073-2018-0026 и публикувано обявление от дата 25.06.2018г. с ID 852896 в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профи-за на 
купувача на Община Велико Търново https://\vw\v. veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/597/ Страница 6 
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РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

Настоящият протокол се състави в един екземпляр. 

Комисията завърши своята работа в 10:20 часа и предава настоящия протокол, както и 
протокол от дата 31.07.2018г., ведно с доклад за нейната работа на Възложителя за 
утвърждаване, съгласно чл.106, ал.1 ЗОП. 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/ инж.Динко Кечев - Директо)5^нз?аирекция ^^Строителство и устройство на територията" в 
Община Велико Търново^ 

И ЧЛЕНОВЕ: 

/ Александър Колев - Старши ексдер^Дир>екция Обществени поръчки в Община Велико 
Търново;/ 

2 ;у 

/ инж. Даниел Дончев - Главен емГп^гв в бтдел „ТИ" в Община Велико Търново; / 

3 
/ Мариана Иванова - Старши j ^ n e p f r в Дирекция „Проекти и Програми" в Община Велико 
Търново;/ 

4 
/ Стела Цанко^/^ Старши експерт в Дирекция „Бюджет и Финанси" в Община Велико 
Търново;/ 
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Text Box
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.


