
До 
Кмета на Община Велико Търново 

Д О К Л А Д 

Съгласно чл.103, ал.З ЗОП, във връзка с чл.60, ал.1 от ППЗОП 

От 10.08.2018 г. на Комисията по чл.51, ал.1 от ППЗОП във връзка с чл. 103, 
ал.1 от ЗОП, назначена № РД 22-1269/31.07.2018г. на Кмета на Община Велико Търново 
да провери съответствието на офертите с предварително обявените от възложителя 
условия, да разгледа, оцени и класира допуснатите оферти за изпълнение на обществена 
поръчка 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/hg/profil-na-
kupuvacha/597/ 

Със Заповед № РД 22-1269/31.07.2018г. на Кмета на Община Велико Търново е 
определена комисия за разглеждане на постъпилите оферти в състав: 

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

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 - Елавен 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 
Търново; 

Настъпили промени в състава на комисията в хода на нейната работа: 
- Не са настъпвали промени в състава на комисията. 

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 22-1269/31.07.2018г. на Кмета на Община 
Велико Търново. 

Не са настъпвали промени в състава на комисията, както и нейните задачи и срокове. 

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. 
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В изпълнение на Заповед № РД 22-1269/31.07.2018г. на Кмета на Община Велико 
Търново, комисията се събра в зала 302 на дата 31.07.2018г., като установи, че е подадена 
една оферта за изпълнение на предмета на обществената поръчка с вх.№: 

1. Вх.№5300-16542-7/30.07.2018г. в 15:41 ч. на „Кидат груп" ЕООД 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участника или на 
средствата за масово осведомяване. 

инж.Динко Кечев - Директор на дирекция „Строителство и устройство на 
територията" в Община Велико Търново, изчете Заповед РД 22-1269/31.07.2018г. , 
представи комисията и оповести нейните задачи: 

„ 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 оцени и класира участниците по степента на съответствие на офертите с 
предварително обявените от възложителя условия. Комисията да проведе заседание на 
дата 31.07.2018 г. от 14:00 часа в заседателна зала в сградата на Община Велико 
Търново. Всички действия на комисията да бъдат протоколирани, като резултатите от 
работата да бъдат отразени в доклад. Докладът на основание чл. 106, ал.1 от ЗОП, да ми 
бъде представен за утвърждаване, като към него да бъдат приложени протоколите от 
работата на комисията и всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, 
заедно с цялата документация по процедура 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-
tarno vo .b g/b g/pro fil-na-kupuvacha/597/ 

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 
ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП, неразделна част от настоящият протокол. 

Комисията извърши внимателно оглед на опаковката на постъпилата оферта и установи 
следното: 

Опаковката е постъпила в срок, съгласно предварително обявения, в непрозрачна опаковка 
и с ненарушена цялост. 

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка и оповести нейното 
съдържание, като 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" на 
постъпилата оферта. 

I. 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 
Съдържание на документите: 
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1. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, оригинал подписан и 
подпечатан от Кирил Атанасов - 2стр. 
2. Магнитен носител (СД) - 1бр. 
3. ЕЕДОП, оригинал на хартиен носител, подписан и подпечатан от Кирил Атанасов -
17стр. 
4. Заверено копие от талон Булстат, подписан и подпечатан -1стр. 
5. Заверени копия от Удостоверения от ЦПРС №I-TV 016410 и III-TV 005452, 
подписани и подпечатани - 2стр. 
6. Заверено копие от сертификат БДС EN ISO 9001:2015 с обхват: „Проектиране и 
строителство, техническа поддръжка, строително-ремонтни и строително-монтажни 
работи на жилищни, обществени и промишлени сгради и съоръжения и прилежащата им 
инфраструктура;Предприемаческа дейност; Транспортна дейност и услуги със 
строителна механизация; Заготовка на строителни разтвори и смеси.", валиден до 
06.04.2021г., подписан и подпечатан - 1стр. 
7. Заверено копие от сертификат БДС EN ISO 14001:2015 с обхват: „Проектиране и 
строителство, техническа поддръжка, строително-ремонтни и строително-монтажни 
работи на жилищни, обществени и промишлени сгради и съоръжения и прилежащата им 
инфраструктура;Предприемаческа дейност; Транспортна дейност и услуги със 
строителна механизация; Заготовка на строителни разтвори и смеси.", валиден до 
06.04.2021г., подписан и подпечатан - 1стр. 
8. Заверени копия от застрахователни полици за отговорност на строителя и 
отговорност на проектанта, с валидност до 09.04.2018г., подписани и подпечатани - Юстр. 
9. Заверено копие от Удостоверение №5300-16542-4#1/16.11.2017г. за изпълнено 
проектиране и строителство с издател Община Велико Търново, подписано и подпечатано 
- 2стр. 
10. Заверено копие от Удостоверение №ПОЧРОП-01-12-1536/08.05.2018г. за 
изпълнено проектиране и строителство, с издател Община Павликени, подписано и 
подпечатано - 2стр. 
11. ЕЕДОП, оригинал подписан от арх. Фарид Пактиавал - 16стр. 
12. Декларация за ангажираност, свободен текст, оригинал подписана от арх. Фарид 
Пактиавал - 1 стр. 
13. ЕЕДОП, оригинал подписан от инж.Маргарита Янева - 16стр. 
14. Декларация за ангажираност, свободен текст, оригинал подписана от 
инж.Маргарита Янева - 1стр. 

С горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на 
комисията в 14:45ч., която се оттегли за разглеждане на подадените документи за 
съответствие с изискванията и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

Председателят на комисията на основание чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП определя 
следния прогнозен график за работа на комисията: 

1. Най-късно до 02.08.2018 г., всеки от членовете на комисията трябва лично да 
разгледа документите и информацията в офертите за съответствие с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Място на 
съхранение на документите, свързани с обществената поръчка до приключване работата 
на комисията - (архив на отдел ОП), където офертите са на разположение на членовете на 
комисията за преглед и анализ. 

2. Най-късно на дата 02.08.2018 г. комисията трябва да проведе заседание за да 
обсъди и изготви Протокол №2 за съответствието на участника с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, като в случай че 
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установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 
състоянието или критериите за подбор, да ги посочи в протокола и да го изпрати на 
всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача. 

Проверката ще обхваща и съдържанието и редовността на документите във връзка с 
личното състояние и критериите за подбор, както и представяне и подписване на 
декларации, образци и ЕЕДОП от изискуемите лица и изпълнение на други изисквания на 
обявлението, документацията и образците към нея. 

3. Най-късно на дата 13.08.2018 г. комисията трябва да проведе заседание, на което 
да разгледа допълнително представените документи относно съответствието на 
участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, ако е 
приложимо, и да разгледа техническите предложения на допуснатите участници за 
съответствие с предварително обявените условия. 

4. Дата за отваряне на ценовите предложения най-късно до: 15.08.2018 г., като най-
късно два работни дни преди датата на отваряне, комисията трябва да обяви най-малко 
чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отваряне на ценовите 
предложения. 

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 разгледа съдържанието на документите и информацията представена в 
офертата на участника, комисията направи следните констатации: 

Участникът няма да използва подизпълнител.В част II, раздел В, участника е 
декларирал, че ще използва капацитета на други субекти. 

Участникът е представил ЕЕДОП на хартиен носител , подписан от управителя и 
едноличен собственик на капитала, съгласно изискванията на чл. 44, ал.1 от ППЗОП. 
Представени са ЕЕДОП-и и за инж. Янева и арх.Пактиавал. 

На магнитния носител(СД) е представен еЕЕДОП за участника „Кидат Груп" 
ЕООД, инж. Янева и арх. Пактиавал. Всичките документи са подписани с електронен 
подпис на управителя на дружеството „Кидат Груп" ЕООД. 

Имайки предвид, че Възложителя не е поставил като критерии за подбор изискване 
отнасящо се към техническите и професионални способности, касаещо човешки ресурс и 
изискващи участника да представи информация за технически лица или органи или 
изисквания относно притежание на образователна и професионална квалификация, 
комисията реши, да не разглежда представените ЕЕДОП-и от арх. Пактиавал и инж. 
Янева. Възложителя изрично е посочил в документацията и обявлението, както и в 
указанията към Предложение за изпълнение на поръчката (образец №3), че експертите се 
оценяват съгласно посочените показатели в методиката за оценка, като последните се 
посочват в образец №3. 

Участникът притежава изискуемата регистрация в Централния професионален 
регистър на строителя /ЦПРС/ към Камарата на строителите в Република България, като 
отговаря на поставеното изискване: „Участникът трябва да има регистрация в Централния 
професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на 
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строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката - първа група, 
минимум четвърта категория и трета група, минимум четвърта категория". 

Информацията от офертата се удостоверява и след справка направена на електронната 
страница на ЦПРС за вписаните строители http://register.ksb.bg/spravki.php. 

Видно от регистъра, като и от заверените копия на удостоверения представени в офертата 
на участника срока на валидност - 30.09.2019г. 

В отговор на изискването: „Участникът трябва да има застраховка „Професионална 
отговорност" на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, 
покриваща минималната застрахователна сума за тази категория строеж -четвърта 
категория, съгласно НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в 
проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ" 

Участника е представил информация в поле 5 на раздел Б: Икономическо и финансово 
състояние в Част IV: „Критерии за подбор" от ЕЕДОП, че разполага със застраховка на 
участниците в проектирането и строителството съобразно категорията строеж, като е 
посочен и срок на валидност на полиците до 09.04.2019г. Представената информация е 
ЕЕДОП е подкрепена от заверени копия от застрахователните полици. 

В отговор на изискването: за изпълнено „ СМР (строителство и/ или проектиране и 
изпълнение на строеж), идентично или сходно с предмета на настоящата обществена 
поръчка, изпълнено през последните 5 (пет)/ години, считано от датата на подаване на 
офертата. 
За строителство „сходно" с предмета на поръчката следва да се разбира: СМР по ремонт 
и/или реконструкция и/или изграждане на сграда." Участника представя информация в 
ЕЕДОП, подписан и подпечатан от Кирил Иванов в Част IV, Раздел В, т.1а от ЕЕДОП с 
посочване на стойностите, датите и получателите, като от информацията е видно и 
съответствието с предмета на поръчката. 
Участника посочва: Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с 
реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните 
жилищни сгради на територията на община Велико Търново, по обособена позиция №4: 
Сграда с административен адрес: гр.Велико Търново, ул.Ален мак №1, вх.А и вх.Б и ул. 
Краков №2, вх.А, вх.Б и вх.В. и изпълнено строителство по договор с предмет: 
Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във 
връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни сгради на територията на гр.Павликени, Многофамилна 
жилищна сграда с адрес ул. „Св.Св. Кирил и Методий" №1. 

В отговор на изискването: за изпълнено „ Проектиране, идентично или сходно с 
предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 3 (три) години, 
считано от датата на подаване на офертата. 
Под проектиране „сходно" с предмета на поръчката следва да се разбира: Услуги по 
изработване на технически или работни инвестиционни проекти свързани с реализация 
ремонт и/или реконструкция и/или изграждане на сграда. 
Участника представя информация в ЕЕДОП, подписан и подпечатан от Кирил Иванов в 
Част IV, Раздел В, т.1б от ЕЕДОП с посочване на стойностите, датите и получателите, 
като от информацията е видно и съответствието с предмета на поръчката. Участника е 
представил информация за изпълнени: Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР 
във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни сгради на територията на община Велико Търново, по 
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обособена позиция №4: Сграда с административен адрес: гр.Велико Търново, ул.Ален 
мак №1, вх.А и вх.Б и ул. Краков №2, вх.А, вх.Б и вх.В. и изпълнено строителство по 
договор с предмет: Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и 
изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на гр.Павликени, 
Многофамилна жилищна сграда с адрес ул. „Св.Св. Кирил и Методий" №1. 
В подкрепа на представената информация за изпълнено проектиране и строителство са 
представени два броя удостоверения. 

В отговор на изискването: „Участниците трябва да са сертифицирани в областта на 
строителството по следните стандарти: EN ISO 9001:2008 или EN ISO 9001:2015 или 
еквивалентни - Система за управление на качеството за дейностите" в областта на 
строително-ремонтни и/или строително-монтажни работи на сгради или еквивалентни;" 
Участникът е предоставил изискуемата информация в Част IV: Критерии за подбор, 
Раздел Г от ЕЕДОП за разполагане със: 
- Сертификат БДС EN ISO 9001:2015, валиден до 06.04.2021 г. за „Проектиране и 
строителство, техническа поддръжка, строително - ремонтни и строително - монтажни 
работи на жилищни, обществени и промишлени сгради и съоръжения и прилежащата им 
инфраструктура; Предприемаческа дейност; Транспортна дейност и услуги със строителна 
механизация; заготовка на строителни разтвори и смеси. 
- Сертификат БДС EN ISO 14001:2015, валиден до 06.04.2021 г. за „Проектиране и 
строителство, техническа поддръжка, строително - ремонтни и строително - монтажни 
работи на жилищни, обществени и промишлени сгради и съоръжения и прилежащата им 
инфраструктура; Предприемаческа дейност; Транспортна дейност и услуги със строителна 
механизация; заготовка на строителни разтвори и смеси. 
Участникът е представил и заверени копия на сертификатите. 

След разглеждане на представените документи и информация от участника, 
комисията се обедини единодушно, че е налице съответствие на документите с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

Комисията продължи своята работа с разглеждане и оценка на техническото 
предложение на допуснатия участник за съответствие с минимално изискуемото 
съдържание посочено в документацията. Комисията започна да анализира представената 
информация от участника. 

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 + СИпро + ФП 
Максимален брой точки КО - 100 
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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 + о п к з , 

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; 
• 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. 
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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 ), 
където: 
CHmin е най-краткият предложен от Участник срок за изпълнение на 

проектирането; 
CHi 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: 
Цппп 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: 
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Ц1=Ц1тт /ЦП 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=Ц2тт/Ц21 х 15, където: 
Ц2тш е минимално предложената цена за осъществяване на авторски надзор по време на 
строителството; 
U,2i е предложената цена за осъществяване на авторски надзор по време на строителството 
на съответния участник; 

ЦЗ=ЦЗтт/Ц31 х 20, където: 
ЦЗпйп е минимално предложената цена за изпълнение на строителството; 
U,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; 
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. 

Техническото предложение на участника е представено в папка прономерована от 
стр.71 до стр.189. 

Съгласно условията на утвърдената документация комисията извърши проверка 
относно наличието на минимално изискуемото съдържание посочено в документацията, а 
именно: 

т.1 Предложение от участниците за предлаган гаранционен срок на изпълненото 
строителство в съответствие с техническата спецификация и срок за реакция за 
отстраняване на дефекти в периода на поетия гаранционен срок. 

Относно изискването по т.1, в техническото предложение на участника на стр.151 и 
стр.152, участника е предложил гаранционен срок на изпълненото строителство който 
отговаря на техническата спецификация, като също е предложен и срок за реакция за 
отстраняване на дефекти в периода на поетия гаранционен срок, а именно: 
„Предламе ГАРАНЦИОННИТЕ СРОКОВЕ за изпълнените строително-монтажни 
работи на обекта да се определят в размер съгласно установените минимуми в Наредба 
№ 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р България и 
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минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти, както следва: 

1.за строителни конструкции 
- за новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения -10 /десет/ 

години; 
- за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения - 8 /осем/ години; 
2.за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 

работи в неагресивна сред - 5 /пет/ години 
З.за всички видове строитени, монтажни и довършителни работи - 5 /пет/ години 
4.за вътрешни инсталации на сгради - 5 /пет/ години 

Гарантираме, че ще започнем отстраняването на възникналите дефекти в 
предложения гаранционен срок в рамките до 5 /пет/ календарни дни, считано от датата 
на получаване на уведомление от Възложителя. " 

- Участниците следва да представят декларации за експлоатационни показатели, 
съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 305/2011 (когато за строителния продукт има 
хармонизиран европейски стандарт или е издадена ЕТО и има обозначение „СЕ") или 
декларации за характеристиките на строителните продукти (когато те не са обхванати от 
хармонизиран европейски стандарт или за тях не са издадени ЕТО) за материалите 
упоменати в глава „СЪДЪРЖАНИЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЕКТ", т 2.5 Част: „Енергийна 
ефективност" от техническата спецификция. 

В отговор на това изискване, участника е представил информация, заверени копия 
от декларации за съответствие и декларации за експлоатационни показатели, протоколи за 
изпитание на продукт, сертификат за производствен контрол. Информацията е 
представена под формата на заверени копия на горепосочените документи от стр.153 до 
стр.189. 

Участниците прилагат към техническото си предложение протокол за извършен 
оглед на обекта предмет на настоящата обществена поръчка, който следва да бъде 
саморъчно подписан представител на възложителя. Лицата отговорни за осигуряване на 
достъп за оглед на обекта и разписване на протокол за оглед са: инж.Цанко Бояджиев -
Ръководител проект и инж.Даниел Дончев - Инвеститорски контрол по проекта. 
Протоколът за оглед е достатъчно да бъде подписан от едно от посочените по-горе лица. 
Телефон за контакт: 062619 512 и 062619 514. 

В отговор на това изискване, участника е представил на стр.78 до стр.79 , 
Протокол за извършен оглед ведно с пълномощно от управителя на дружеството. 
Протокола за оглед е подписан саморъчно от инж.Даниел Дончев - Инвеститорски 
контрол по проекта. 

Участниците задължително трябва да поемат ангажимент да осигурят лице, с което 
представители на възложителя да контактуват по всички въпроси, касаещи изпълнението, 
и което при необходимост - болест, нетрудоспособност и т.н. - да бъде заместено от 
друго лице. Посочват се трите имена на определените лица и мобилен телефон за връзка с 
тях. При промяна на определените лица или на номерата на телефоните или факса 
изпълнителят е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

В отговор на това изискване участника е представил информация на стр.140 лице с 
което представителите на Възложителя да контактуват. На първо място е посочено лицето 
Кирил А. Иванов, а като допълнително лице е посочен Йордан М.Йорданов, като и за 
двете лица е представен и телефон за връзка. 
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Участниците следва да представят „Обяснителна записка с методологията за 
изпълнение", съгласно техническата спецификация съдържаща мерки за намаляване на 
затрудненията при изпълнение на СМР за живущите до обекта на интервенция. 
Участникът следва да анализира аспектите на ежедневието и проявленията на отрицателно 
влияние на строителния процес върху тях на база предвидените дейности в техническата 
спецификация, конкретните особености и опита на участника при изпълнението на 
подобни обекти като определи мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от 
идентифицираните от възложителя аспекти на ежедневието, а именно: 

1. физически достъп - до паркови пространства, парко места, гаражи, жилищни 
входове; 

2. достъп до комунални услуги (водо-, електро-, газоснабдяване, телевизия и 
интернет). 

В отговор на това изискване, участника е представил обяснителна записка с 
предлагана методология на изпълнение в съответствие с техническата спецификация, 
която съдържа мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за 
живущите до обекта на интервенция. Участника е представил подробна информация по 
т.1, касаеща „физически достъп" и достъп до „комунални услуги" от стр.145 до стр. 
стр.151. Участника е разписал подробни мерки за намаляване на затрудненията на 
живущите в района, като е посочено че ще се сведе до минимум отрицателното 
въздействие за гражданите, живущите и осъществяващите дейност в района на обекта. 
Представени са мерки за недопускане и намаляване на тези фактори. Относно достъпа до 
комунални услуги, участникът е посочил, че поради естеството на извършваните 
ремонтни дейности е възможно да се преустанови достъп до комунални услуги, като ще се 
предприемат редица мерки за намаляване на отрицателното влияние върху околните. На 
база опита си участника е представил, мерки свързани с опазване на жизнената среда на 
живущите в района на обекта. Участника е отделил особенно внимание, на фактори като 
опазване от замърсяване , замърсяване на въздуха и висок шум, като са представени мерки 
за намаляване на тези фактори. 

Участника е представил обяснителна записка от стр. 103 до стр. 144, която е в 
съответствие с техническата спецификация. Представен е и подход за изпълнение на 
участника относно сградата и планираните за изграждане в нея подобекти. Представени са 
методи за кореспонденция с представители на Възложителя. Участника е поел 
ангажимент да изпълни предмета на поръчката в съответствие с условията на проекта на 
договор, техническата спецификация и приложимото законодателство. 

Комисията установи, че в така представената обяснителна записка с методология 
на изпълнение отговаря на поставените изисквания на Възложителя в документацията за 
участие и техническата спецификация. 

За посочените лица съгласно показател „ОПК - Професионален капацитет на 
участника", участниците прилагат заверени копия от документи, удостоверяващи 
заявената от тях информация за лицата. 

За лицето предложено по ОПК1 - „Ръководител на проектантския екип", е 
представено: 

- Заверено копие от Диплома за квалификация „архитект" 
- Заверено копие от Удостоверение за пълна проектантска правоспособност; 
- Заверени копия от три броя Референции за изпълнение на проектни работи, 

удостоверяващи опита като ръководител на проект; 

За лицето предложено по ОПК2 - „Проектант по част Енергийна ефективност" , е 
представено: 
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- Заверено копие от Диплома за с квалификация „машинен инженер" 
- Заверено копие от Служебна бележка относно уверение за завършено висше 

образование образователна степен „магистър", Машинен инженер по специалността 
„Топлинна и масообменна техника"; 

- Заверено копие от Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с 
обхват „Отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло и 
газоснабдяване"; 

- Заверено копие от Удостоверение за професионална квалификация по 
обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради"; 

- Заверено копие от Служебна бележка за обстоятелствата подлежащи на висване в 
регистъра на лицата извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна 
ефективност на промишлени системи", че съответства на специалността „Топлотехника"; 

- Заверено копие от референция с описани шест изпълнени обекта; 

За лицето предложено по ОПКЗ - „Технически ръководител" е представено: 
- Заверено копие от диплома за средно специално образование, „водно 

строителство", квалификация „Техник по водно строителство"; 
- Заверено копие от служебна бележка издадена от ПГСАГ „Ангел Попов", град 

Велико Търново, удостоверяваща придобитата образователно квалификационна степен на 
лицето; 

- Заверено копие от Заповед за определяне на технически ръководител №К-
007/07.05.2014г.; 

- Заверено копие от Заповед за определяне на технически ръководител №К-
013/27.07.2015г.; 

- Заверено копие от Заповед за определяне на технически ръководител №К-
001/27.03.2017г.; 

- Заверено копие от Заповед за определяне на технически ръководител №К-
013/11.10.2017г.; 

- Заверено копие от трудова книжка; 

Имайки предвид представената информация за лицата по ОПК1, ОПК2 и ОПКЗ, 
комисията приема представените доказателства за удостоверяване на изискванията за 
допустимост посочени от Възложителя. 

Комисията пристъпи към оценка съгласно обявения критерии: 

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. 
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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; 
• 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. 

5. 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-
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дълъг от 120 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството 
следва да бъде цяло число! 

6. СИпро - срок за изпълнение на проектиране - тегловен коефициент -
15% 

Изчислява се по формулата: 
СИ„ро= CHmin / С И х 15 ( брой точки ), 
където: 
CHmin 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! 

ОПК 1 
Ръководител 
проектантски 
екип-
Архитект: 

Точки по 
показател 
ОПК1 

ОПК 2 
проектант по 
част Енергийна 
ефективност 

Точки по 
показател 
ОПК2 

ОПКЗ 
„Технически 
ръководител" 

Точки по 
показател 
ОПКЗ 

опк= 
ОПК1 + 
ОПК2 + 
ОПКЗ 

Арх.Фарид 
4 
Пактиавал; 
брой 
завършени 
обекти - 3 
обекта 

3 точки Инж.Маргарита 
I i Янева; 
брой завършени 
обекти - 6 
обекта 

5 точки Иордан I ' 
Иванов; 
Брой години на 
длъжността - 19 
години; 

5 точки 13 точки 

СИ - срок за изпълнение на строителството: 
Изчислява се по формулата: 
СИ = CHmin / СШ х 15 ( брой точки ) 

СИ= 40/40 =1 х15 = 15 точки 

Предложения срок за изпълнение на строителството е в съответствие с предварително 
обявения като приемлив от Възложителя. 

СИпро - срок за изпълнение на проектиране 
Изчислява се по формулата: 
СИпро = CHmin / СШ х 15 ( брой точки ) 

С И „ р 0 = 20/20=1x15 =15 точки 

Предложения срок за изпълнение на проектирането е в съответствие с предварително 
обявения като приемлив от Възложителя. 

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 
обществените поръчки във връзка с открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка 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 
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852896 в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на 
купувача на Община Велико Търново https://www.veIiko-tarnovo.bg/bg/profil-na-
kupuvacha/597/ , комисията реши: Отваряне и оповестяване на ценовото 
предложение да се извърши на дата 10.08.2018 г. от 09:30 часа в сградата на Община 
Велико Търново, за което се изготви съобщение по чл.57, ал.З от ППЗОП и се 
публикува в електронната преписка на профила на купувача на Възложителя. 

Комисията заседава на дата 31.07.2018г. от 14:00ч. до 16:55ч. 

На дата 10.08.2018г. от 09:30ч. комисията се събра в пълен състав. 
Заседанието на комисията се проведе в административната сграда на Община 

Велико Търново, зала 309. 

На заседанието на комисията не присъстваха представители 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: 

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 %; 

15 

https://www.veIiko-tarnovo.bg/bg/profil-na-
mailto:office@kidatgroup.com


- 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 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. 
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 + СИпро + ФП 
Максимален брой точки КО - 100 

Показатели за оценяване: 

7. 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: 
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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; 
• 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. 

8. 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; 
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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! 

9. СИпро - срок за изпълнение на проектиране - тегловен коефициент -
15% 

Изчислява се по формулата: 
СИпро = CHmin / CHi х 15 ( брой точки ), 
където: 
CHmin е най-краткият предложен от Участник срок за изпълнение на 

проектирането; 
CHi 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! 

10. ФП - Финансов показател - тегловен коефициент - 55% 
Изчислява се по формулата: 
ФП= Ц1х 20 + Ц2 х 15+ ЦЗ х 20 (брой точки), където: 
Ц т ш 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=Ц1тт /ЦП 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=Ц2пнп/Ц21 х 15, където: 
Ц2ппп 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/ЦЗ{ х 20, където: 
ЦЗпнп е минимално предложената цена за изпълнение на строителството; 
ЦЗ! е предложената цена за изпълнение на строителството на съответния участник; 
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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; 
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: 

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

Настоящия доклад на комисията се предава на Възложителя за утвърждаване на основание 
чл.106, ал.1 ЗОП, във връзка с чл.60, ал.З ППЗОП. Към доклада се прилагат протоколи от 
работата на комисията (протокол № 1 от дата 31.08.2018 г. и протокол № 2 от дата 
10.08.2018 г.), всички документи изготвени в хода на работата на комисията, заедно с 
цялата документация. 

Настоящия доклад се състави и подписа от комисията, назначена със Заповед 
№ РД 22-1269/31.07.2018г. на Кмета на Община Велико Търново, както следва: 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ^ 
/ инж.Динко Кечев - Директор на^ди^кция „Строителство и устройство на територията" в 
Община Велико Търново;/^ 

И ЧЛЕНОВЕ: 

/ Александър Колев - Старши екеперр^Д^рекция Обществени поръчки в Община 
Велико Търново;/ 

2 
/ инж. Даниел Дончев - Г ^ а в ^ н ^ ^ е ^ в Отдел ,.ТИ" в Община Велико Търново; / 

/ Мариана ИЙанова - Старпп/е^спе/т в Дирекция „Проекти и Програми" в Община 
Велико Тър^(]вр;/ ' 

4 7. 
/ Стела Ц а н к ^ к ^ Старши експерт в Дирекция „Бюджет и Финанси" в Община Велико 
Търново;/ 

Получих доклада от работата на комисията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
ИНЖ.ДАНИЕЛ ПАНОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНО 

УТВЪРЖДАВАМ доклада от работата на комис 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
ИНЖ.ДАНИЕЛ , , i ПАНОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

Щ У . . • -2018г. 
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Text Box
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.


