
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

О П Е Р А Т И в Н А П Р О Г Р А М А

РЕГИ О Н И  В Р АС ТЕЖ

ПРОТОКОЛ № 2

Днес 28.08.2018 г. в 09:30 часа, в сградата на Община Велико Търново, Комисията по чл. 
103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 51, ал. 1 от Правилника за 
прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), назначена със Заповед № РД 22-1454 
от 23.08.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи разглеждането на офертата, 
постъпила във връзка с участие в обществена поръчка, чрез провеждане на процедура на 
договаряне без предварително обявление с предмет: ,Доставка и монтаж на кухненско 
обзавеждане за учебни и детски заведения по проект „Развитие на модерна образователна 
инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано 
градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“”, открита с 
Решение № РД 24-87 от 15.08.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, с уникален номер 
00073-2018-0034 в Регистъра на обществените поръчки на АОП, публикувана на профила на 
купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/611.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Валентина Миткова - Началник на отдел „Териториално развитие” в 
Дирекция „Строителство и устройство на територията” в Община Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Илиана Христова-Пушкарова - Старши експерт в Дирекция „Проекти и програми” в Община 
Велико Търново;
2. Мая Тодорова - Старши експерт в Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико 
Търново;

В изпълнение на изискванията на чл. 57. ал. 3 от ППЗОП комисията е обявила чрез 
съобщение с изх. № 91-00-323 от 23.08.2018 г, публикувано в профила на купувача на адрес: 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/611. за датата, часа и мястото на отваряне 
на ценовите предложения.

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на плик „Предлагани ценови 
параметри” на допуснатия участник:

I. Плик „Предлагани ценови параметри” от оферта с вх. № 53-1753-5/22.08.2018 г. от 
10:12 часа на „Лидер конструкт“ ЕООД, с ЕИК 203750968, със седалище и адрес на 
управление: гр. София, ул. „Слатинска” № 92а, ет. 5, ап.13 и адрес за кореспонденция: гр. 
София, ул. „Христо Белчев” № 2, ет. 5, тел.: 0877 722272, факс: 02/851 7060, e-mail: 
lider_konstrukt@abv.bg, лице за контакти: Ивайло Петров.

Плик „Предлагани ценови параметри” съдържа:
1. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4), подписано и
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подпечатано от Ивайло Петров -  управител и едноличен собственик на капитала на „Лидер 
конструкт“ ЕООД - 3 стр., стр. 45-47;

2. Количествено стойностна сметка Образец № 4.1 - подписана и подпечатана от Ивайло 
Петров -  управител и едноличен собственик на капитала на „Лидер конструкт“ ЕООД - 4 стр., 
стр. 48-51;

3. CD -  съдържащо ценовото предложение -  1 бр.;

Комисията оповести ценовото предложение.
Предлаганата от участника цена за изпълнение на Доставка и монтаж на кухненско 

обзавеждане за учебни и детски заведения по проект „Развитие на модерна образователна 
инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано 
градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“”, е както 
следва:

88 086,41 (осемдесет и осем хиляди осемдесет и шест лева и 41 ст.) лева без ДДС, а с 
ДДС 105 703,69 (сто и пет хиляди седемстотин и три лева и 69 ст.) лева.

От които:
За обект ДГ „Ален мак“
17 436,19 /седемнадесет хиляди четиристотин тридесет и шест лева и 19 ст./лева без 

ДДС, а с ДДС 20 923,43 /двадесет хиляди деветстотин двадесет и три лева и 43 ст./лева.
За обект ДГ „Рада Войвода”
10 628,43 /десет хиляди шестстотин двадесет и осем лева и 43 ст ./лева без ДДС, а с 

ДДС 12 754,12 /дванадесет хиляди седемстотин петдесет и четири лева и 12 ст./лева.
За обект СУ „Владимир Комаров”
50 328,93 /петдесет хиляди триста двадесет и осем лева и 93 ст./ лева без ДДС, а с 

ДДС 60 394,72 /шестдесет хиляди триста деветдесет и четири лева и 72 ст./лева.
За обект СУ „Г. С. Раковски” и „Спортно училище -  Велико Търново”
5 182,83 /пет хиляди сто осемдесет и два лева и 83 ст ./лева без ДДС, а с ДДС 6 219,40 

/шест хиляди двеста и деветнадесет лева и 40 ст./лева.
За обект ДГ „Пролет”
4 510,03 /четири хиляди петстотин и десет лева и 3 ст./лева без ДДС, а с ДДС 5 412,04 

/пет хиляди четиристотин и дванадесет лева и 4 ст./лева.
Участникът заявява желание за аванс в размер на 35 % от стойността на договора.

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка при следните 
мотиви:

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на участника и установи, че е 
подготвено и представено в съответствие с изискванията на документацията и няма допуснати 
аритметични грешки.

Предложеното от участника общо възнаграждение за изпълнение на поръчката в размер 
на 88 086,41 лева без ДДС, е в рамките на предварително обявената прогнозна стойност за 
поръчката и е по-ниско от прогнозната стойност, посочена в поканата и съответно така 
предложените възнаграждения за всеки един от обектите са в рамките на предварително 
обявените прогнозни стойности за всеки от тях, а именно:
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Предварително обявена 
прогнозна стойност без 

ДДС

Предложена от участника 
цена за доставка и монтаж 

без ДДС
Обща прогнозна стойност за 
обособената позиция 88 108,27 88 086,41

За Обект ДГ „Ален мак ” 17 437,59 17436,19
За Обект ДГ „ Рада Войвода ” 10 629,68 10 628,43
За Обект СУ „ Владимир Комаров ” 50 329,38 50 328,93
За Обект СУ „Г. С. Раковски” и 
„ Спортно училище -  Велико Търново ” 5 196,62 5 182,83

За Обект ДГ „Пролет” 4 515,00 4 510,03

Комисията единодушно установи, че Плик „Предлагани ценови параметри” от оферта на 
„Лидер конструкт“ ЕООД има съдържание, съгласно предварително обявените условия на 
поръчката.

Комисията пристъпи към извършване на оценка на участника.

Комисията пристъпи към извършване на оценка на Показател за оценка: (П2) 
ЦЕНОВИ КРИТЕРИЙ на участника.

При спазване на предварително обявените условия на методиката:
(П2) ЦЕНОВИ КРИТЕРИЙ

П2 = (Цпнп/ЦГ) х 100 =  (брой точки)
Където Ц1 - е предложената цена за изпълнение на поръчката в лева без ДДС съгласно 

Ценовото предложение на съответния участник за поръчката.
Където Ц тш  - е най-ниската предложена цена за поръчката в лева без ДДС съгласно 

Ценовите предложения на всички участници.
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 70 %.

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

Оферта с вх. № 53-1753-5/22.08.2018 г. от 10:12 часа на „Лидер конструкт“ ЕООД, с 
ЕИК 203750968, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Слатинска” № 92а, ет. 5,
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ап.13 и адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Христо Белчев” № 2, ет. 5, тел.: 0877 
722272, факс: 02/851 7060, e-mail: lider_konstrukt@abv.bg, лице за контакти: Ивайло 
Петров - с резултат 70 т.

Комисията извърши оценката при съблюдаване на условията на документацията.

Мотиви за оценката на комисията:
Участник „Лидер конструкт“ ЕООД, предлага общо възнаграждение в размер на 88

086,41 лева без ДДС.
При спазване на условията по-горе и предвид предложеното общо възнаграждение за 

изпълнение на поръчката, участника получава по този показател И2-ЦЕНОВИ КРИТЕРИЙ, 
максимален брой точки, а именно с 100 т., получени както следва: 88086,41/88086,41 х 100 = 
100 т., при относителна тежест на показателя в комплексната оценка от 70 %, резултатът е 70 т.

РЕЗУЛТАТ ОТ КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА, СЪГЛАСНО МЕТОДИКАТА

Комисията извърши оценка и попълни обобщената оценъчна таблица, изготвена в 
съответствие с одобрената от възложителя методика за избор на икономически най-изгодна 
оферта въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ и същата 
е неразделна част от настоящия протокол.

Участник
Показател П1 

Срок за 
изпълнение П1 
= (Cmin/Cn) х 

100 =
(брой точки)

Относителна 
тежест на 

показател - 
П1 в КО е 
30%, при 

което 
резултатите 

са:

Показател 
(П2) 

Ценови 
критерий- 

П2 = 
(Цтш/ЦО х 
100 = .........

Относителна 
тежест на 

показател - 
П2 в КО е 
70%, при 

което 
резултатите 

са:

КО = П1

х 30% + 

П2 х 70%

(брой
точки)

„Лидер конструкт“ 
ЕООД

100 т. 30 т. 100 т. 70 т. 100 т.

Като взе предвид оценката, комисията единодушно предлага следното класиране за 
изпълнител на обществена поръчка, проведена като процедура на договаряне без 
предварително обявление с предмет: ,.Доставка и монтаж на кухненско обзавеждане за 
учебни и детски заведения по проект „Развитие на модерна образователна 
инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано 
градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“”, открита с
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Решение № РД 24-87 от 15.08.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, с уникален номер 
00073-2018-0034 в Регистъра на обществените поръчки на АОП, публикувана на профила на 
купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/611.

1 - во място за участника „Лидер конструкт“ ЕООД, с ЕИК 203750968 с оферта с вх. 
№ 53-1753-5/22.08.2018 г. от 10:12 часа, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. 
„Слатинска” № 92а, ет. 5, ап.13 и адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Христо Белчев” 
№ 2, ет. 5, тел.: 0877 722272, факс: 02/851 7060, e-mail: lider_konstrukt@abv.bg, лице за 
контакти: Ивайло Петров - с резултат 100 т.

Мотиви за класирането: съгласно изложените в Протокол 1 от 23.08.2018 г. и настоящия 
протокол.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕГОВОРИТЕ

Заседанието за провеждане на преговорите се проведе при придържане на първоначално 
определените условия и изисквания за изпълнение на поръчката по следните въпроси: срок за 
доставка и монтаж и възнаграждение за изпълнението.

Всички предложения на „Лидер конструкт“ ЕООД, относно обхвата на преговорите по 
въпросите посочени по-горе са посочени в офертата.

- срок за доставка и монтаж на възложеното обзавеждане и оборудване -  30 календарни 
дни след получаване на възлагателно писмо за съответния обект, съгласно Техническото 
предложение в офертата.

- предложено възнаграждение съгласно Ценовото предложение на участника в размер на 
88 086,41 лева без ДДС.

От които:
За обект ДГ „Ален мак“ - 17 436,19 лв. без ДДС;
За обект ДГ „Рада Войвода”- 10 628,43 лв. без ДДС;
За обект СУ „Владимир Комаров” - 50 328,93 лв. без ДДС;
За обект СУ „Г.С.Раковски” и „Спортно училище -  Велико Търново” - 5 182,83 лв.

без ДДС;
За обект ДГ „Пролет” - 4 510,03 лв. без ДДС.

Комисията предлага на възложителя да сключи писмен договор с класирания на 
първо място участник, както следва:

„Лидер конструкт“ ЕООД, с ЕИК 203750968, със седалище и адрес на управление: гр. 
София, ул. „Слатинска” № 92а, ет. 5, ап.13 и адрес за кореспонденция: гр. София, ул. 
„Христо Белчев” № 2, ет. 5, тел.: 0877 722272, факс: 02/851 7060, e-mail:
lider_konstrukt@abv.bg, лице за контакти: Ивайло Петров, 

с предложена цена 88 086,41 лева без ДДС.
От които:
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

За обект ДГ „Ален мак“ -1 7  436,19 лв. без ДДС;
За обект ДГ „Рада Войвода”- 10 628,43 лв. без ДДС;
За обект СУ „Владимир Комаров” - 50 328,93 лв. без ДДС;
За обект СУ „Г.С.Раковски” и „Сиортио училище -  Велико Търново” - 5 182,83 лв.

без ДДС;
За обект ДГ „Пролет” - 4 510,03 лв. без ДДС.

Настоящия протокол отразява действията на комисията от заседание на дата 28.08.2018 
г. от 09:30 часа до 11:30 часа, 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 се състави в един екземпляр.

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:..........  ..........................................
/ инж. Валентина Миткова - Началник на отдел „Териториално развитие’’ в Дирекция „Строителство и 
устройство на територията'' В/Община Велико Търново /

И ЧЛЕНОВЕ:

/ Илиана Христова-Пушкарова - Старши експерт в Дирекция „Проекти и програми” в Община Велико
Търново / /\  '

/ Мая Тодорова - J ^ ^ pflflffg f^ e p T  в Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико Търново /

За участн зукт“ ЕООД

/
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.




