
ПРОТОКОЛ № 4

Днес, 20.02.2019 г. в 10:00 ч., в сградата на Община Велико Търново в стая 302, 
Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 1 от ППЗОП, назначена със 
Заповед № РД 22-1909/12.11.2018 г., изменена със Заповед № РД 22-243/15.02.2019 г. на 
Кмета на Община Велико Търново, продължи разглеждането на офертите, постъпили във 
връзка с участие в обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура с предмет: 
„Изграждане на футболен терен е изкуствена настилка в района на „Спортно 
училище -  Велико Търново“, публикувана на профила на купувача на Община Велико 
Търново - https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/619, с уникален номер на 
процедурата 00073-2018-0040 в регистъра на АОП и публикувано обявление на дата 
08.10.2018 г. с Ш 870938 в Регистъра на обществените поръчки на АОП.

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. Георги Камарашев -  Заместник-кмет "Строителство и 
устройство на територията" в Община Велико Търново;
И ЧЛЕНОВЕ:
1. Надя Петрова - Директор Дирекция „Обществени поръчки”;
2. Явор Иванов - Юрисконсулт Дирекция ОП
3. инж. Цанко Бояджиев - Началник на отдел „Техническа инфраструктура”.
4. Петко Павлов -  Директор ОП „Спортни имоти и прояви“ при Община Велико Търново,

На дата 15.02.2019 г. е публикуване на съобщение № 91-00-52/15.02.2019 г. на профила 
на купувача https://www■veliko-tamovo■bц/bg/profll-na-kupuvacha/619 за датата, часа и 
мястото на отваряне на ценовите предложения.

На заседанието на комисията присъстваха представители на участниците- Валери Г. 
Панайотов -  управител на „ДИНАМИК РЕСУРС“ ООД; Яница Златева -  упълномощено 
лице за участник ЕТ „Надежда -  Н.Христова“; Стела Донкова -  упълномощено лице за 
участник ПРОИНВЕСТ СТРОЙ ЕООД и Красимир Донков -  управител на ПРОИНВЕСТ 
СТРОЙ ЕООД. За удостоверяване на присъствието лицата попълниха протокол.

До оценка чрез критерий най-ниска цена се допускат само оферти, които съответстват 
на условията за изпълнение на обществената поръчка.

Комисията пристъпи към отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ на 
допуснатите участници.

I. Плик „Предлагани ценови параметри“ на участника ЕТ "НАДЕЖДА-Надежда 
Христова”, с ЕИК: 814211360; с адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ПК 
5000, улица: „Моско Москов“, № 17, ет.2, телефон: +359 887 78 46 48; ел. поща: 
n_transport@abv.bg. Лице за контакти - Надежда Христова, съдържа следното:

-Ценово предложение по чл. 39, ал.З, т.2 от ППЗОП -  Образец № 4- стр. 1 -2 -оригинал, 
подписан и подпечатан;

-Попълнен Образец №4.1. Количествено -  стойностна сметка -  стр. 3-6 -  оригинал, 
подписан и подпечатан;
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- Анализи за образуване на единичните цени на всички видове работи -  стр. 7-31 -  
оригинал, подписан и подпечатан;

Член на комисията оповести съдържанието на ценовото предложение, като изчете 
предложеното от участника общо възнаграждение за изпълнение на поръчката, а именно:

563 764,56 лв. без ДДС (словом: петстотин шестдесет и три хиляди седемстотин 
шестдесет и четири лева и петдесет и шест стотинки) и 676 517,47 лв. с ДДС (словом: 
шестстотин седемдесет и шест хиляди петстотин и седемнадесет лева и четиридесет и 
седем стотинки).

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

Комисията установи, че участникът е попълнил ценовото си предложение, в 
съответствие с условията на образеца и документацията. Плик „Предлагани ценови 
параметри“ има съдържание съгласно предварително обявените условия, а 
предложеното възнаграждение от участникът е по-ниско от общата прогнозна 
стойността на поръчката. Стойността на видовете работи се формира без ДДС, като 
цената се доказва с анализи.

Комисията извърши проверка за аритметична вярност на всички посочени от 
участника цени в Плик „Предлагани ценови параметри“, в приложена КСС и анализи -  
единични и общи, и установи че няма грешни изчисления.

Комисията допуска до по нататъшно участие и пристъпи към извършване на 
оценка на участника в съответствие е предварително обявените условия.

1. Оферта с вх. № 5300-2710-10/09.11.2018 г. от 16:39 ч. на участника ЕТ 
"НАДЕЖДА-Надежда Христова", с ЕИК: 814211360; с адрес за кореспонденция: 
град Велико Търново, ПК 5000, улица: „Моско Москов“, № 17, ет.2, телефон: +359 
887 78 46 48; ел. поща: n_transport@abv.bg. Лице за контакти - Надежда Христова

Съгласно документацията на обществена поръчка - „Офертата на участника с най- 
ниско възнаграждение /най- ниска цена/ в лева за изпълнение на поръчката получава 
максимален брой точки -  100 точки. Оценките на останалите оферти се изчисляват по 
формулата:

П1 =  (Цтш  / Ц1) х 100 =  (брой т о ч к и )

Където 1Д е предложената цена за поръчката в лева без ДДС съгласно Ценовото 
предложение на съответния участник.

Където Цгшп е най-ниската предложена цена за поръчката в лева без ДДС съгласно 
Ценовите предложения на всички участници за поръчката“

ЕТ "НАДЕЖДА-Надежда Христова", с ЕИК: 814211360 е единствен участник 
в обществената поръчка. Предложеното възнаграждение на участникът е по-ниско от 
посочената обща прогнозна стойността на поръчката. При спазване на формулата 
посочена по горе, комисията оцени участника с максимален брой точки -  100.

Резултатът по показател П 1, е получен както следва:
563 764,56/563 764,56 х 100 = 100 точки.
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РЕЗУЛТАТ ОТ КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА, СЪГЛАСНО 
МЕТОДИКАТА:

Като взе предвид оценката, комисията единодушно предлага следното 
класиране за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на 
футболен терен с изкуствена настилка в района на „Спортно училище -  Велико 
Търново“:

1 -  во място за: Оферта с вх. № 5300-2710-10/09Л 1.2018 г. от 16:39 ч. на 
участника ЕТ "НАДЕЖДА-Надежда Христова", с ЕИК: 814211360; с адрес за 
кореспонденция: град Велико Търново, ПК 5000, улица: „Моско Москов“, № 17, 
ет.2, телефон: +359 887 78 46 48; ел. поща: n_transport@abv.bg. Лице за контакти - 
Надежда Христова - с резултат -  100 т.

Мотиви за класирането: съгласно изложените в настоящия протокол.

Комисията получи резултата при стриктно спазване на условията за , съгласно 
предварително обявените на обществената поръчка.

Комисията приключи работа в 10:30 часа.
Настоящият протокол се състави в един екземпляр и в съответствие с чл. 54 ал.8 

от ППЗОП ще бъде публикуван на профила на купувача на Община Велико Търново.
Резултатите от всички действия от работата на комисията се отразяват в доклад 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: про 1марашев -  Заместник-кмет "Строителство и
устройство на територията" в Община Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:

4. Петко Павло )ртни имоти и прояви“ при Община Велико Търново

1. Надя Петрова Д тор Дирекция „Обществени поръчки”;

2. Явор Иванов - Юрисконсулт;Дирекция ОП;

3. инж. Цанко Бо ев/- Цд^алнц^ра отдел „Техническа инфраструктура”;
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.




