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Дата: 

ПРОТОКОЛ 

Днес, 08.01.201.9 г. в 10:00 ч., в стая 306 в сградата на Община Велико Търново, 
комисията от длъжностни лица по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед №РД 22 -
2229/17.12.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, със задача: да разгледа и оцени 
офертите, представени в отговор на обява с №ОБ - 28/23.11.2018 г. за обществена 
поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на чл. 187, ал. 1 и ал. 2 от 
ЗОП, продължи разглеждането на постъпилите оферти във връзка с участие в обществена 
поръчка с предмет: „Разширение на подземна телекомуникационна мрежа на територията 
на град Велико Търново", с публикувана Информация за обява с ID 9083459 в Портала за 
обществени поръчки (ПОП) и Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на 
оферти с изх. №12-161-58/11.12.2018 г., с адрес на профила на купувача на Община Велико 
Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/631 / 

КОМИСИЯ в състав: 

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

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. инж. Цанко Бояджиев - началник на отдел ТИ в Община Велико Търново; 
2. Александър Колев - Старши експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново. 

До участника бе изпратен протокол от работата на комисията по реда на чл.54, ал.8 от 
ППЗОП, със срок съобразно чл.54, ал.9 ППЗОП. 

Протокола е изпратен до участника на дата 20.12.2018г., като получаването е 
удостоверено, чрез обратна разписка. Протокола е получен от участника на дата 
21.12.2018г., като от същия постъпи отговор с вх.№ 5300-18684-4/27.12.2018г. 

Участника „КОМЕС-Г"ООД, е представил в опаковката си магнитен носител (СД), 
съдържащ еЕЕДОП, подписан електронно от управителите на дружеството- Георги 
Пърлев и Павлина Стефанова. 

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, 
комисията констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи, налице е 
съответствие с изискванията за лично състояние, както и че същият отговаря на 
поставените критерии за подбор и се допуска до следващия етап на процедурата. 
Комисията единодушно допуска участника, при следните мотиви: 
По отношение на изискванията към личното състояние: 

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/631
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Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1от 
ЗОП, както и националните основания за отстраняване изброени подробно в 
документацията за участие и декларирани в раздел Г на еЕЕДОП , чрез представяне на 
еЕЕДОП, от всички задължени лица. 
Подизпълнители и трети лица: 

Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма намерение 
да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители. 
По отношение „Критерии за подбор, отнасящи се до „Годност", участника е представил 
информация в еЕЕДОП, че е вписан и притежава валидна регистрация за съответната 
група и категория строеж в ЦПРС. 

По отношение „Критерии за подбор, отнасящи се до технически и професионални 
способности": в отговор на изискването: „Участникът трябва да е изпълнил дейности с 
предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 5 (пет) години 
от датата на подаване на офертата. 
Под „дейности, сходни с предмета и обема на поръчката" следва да се разбират следните 
дейности: строително-монтажни работи по изграждане и/или реконструкция на подземна 
тръбна съобщителна мрежа. 
Минимално изискване: Участникът трябва да е извършил строително-монтажни работи по 
изграждане и/или реконструкция на подземна тръбна съобщителна мрежа, с обем както 
следва: 
- дължина на подземната тръбна съобщителна мрежа - не по-малка от 4 000 м.", 
участника е представил информация за изпълнено строителство на обекти възлагани от 
Община Велико Търново през 2016 и 2017г. с обща дължина 31 162,00м. 

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, комисията единодушно 
решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за 
подбор и допуска участника до етап разглеждане на техническото предложение и проверка 
за съответствие с предварително обявените изисквания. 

Комисията допуска участника до етап на разглеждане на техническото му 
предложение при мотиви, отразени в настоящия протокол. 

Комисията продължи своята работа с разглеждане на Техническото предложение от 
офертата на участник „Комес - Г" ООД, гр. Велико Търново. 

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на техническото предложение на 
„Комес - Г" ООД, гр. Велико Търново. Предложението на участника е изготвено по 
образец №3, подписано и подпечатано от Георги Пърлев - управител и отговаря на 
изискванията на Възложителя. 

Предложеният от участника срок за изпълнение на видовете дейности, посочени в 
Техническата спецификация е 365 календарни дни. 

Подробно е описана организацията на работа, съгласно видовете СМР,с приложено 
разпределение във времето на техническите и човешките ресурси за реализирането им. 
Участникът предлага в организационно отношение при изграждането на обекта да 
приложи поточен метод на строителство, който съчетава паралелния и последователния 
метод и при който технологично свързаните процеси се изпълняват последователно, а 
разнотипните работи - паралелно. С това се цели съкращаване на необходимите човешки 
и времеви ресурси за изграждане на обекта. По този начин ще се осигури непрекъснато и 
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равномерно протичане на технологичния процес, непрекъснато и равномерно доставяне и 
използване на строителни материали, ритмично завършване и предаване на обекта, 
равномерно движение на финансовия ресурс през целия период на строителството. 
Участникът обособява три етапа на работа - 1-ви: Подготовка, мобилизация и 
обзавеждане на строителната площадка, 2-ри: Извършване на СМР и 3-ти: Завършване и 
приемане на обекта. Гаранционен период. 

В първи етап, участникът се ангажира с извършването на следните дейности: 
предварителна проверка на строителната документация, мобилизация (временно 
строителство и подготовка на строителната площадка). Във втори етап, участникът описва 
подробно технологичната последователност на основните строителни процеси, като: 
трасиране на изкопа, изкоп за полагане на тръби, пясъчна подложка, полагане на тръбите и 
сигнална лента, изграждане на шахти, засипване на изкопа. През трети етап на работа, 
участникът ще окомплектова техническото досие, ще осигури гаранционно поддържане, 
съгласно Наредба №2 от 2003 г., както и други методи на работа, които да гарантират 
срочност и качество на изпълнението, като комплекс от действия, с които участникът се 
ангажира за постигане на срочност и качество (мерки за постигане на устойчивост на 
реализираните резултати). Участникът се ангажира с добра организация и координация за 
постигане на резултати, в съответствие с изискванията на Възложителя. Подробно са 
представени и взаимоотношенията между участника и представителите на Възложителя и 
различните участници в процеса на изпълнение на предмета на поръчката. 

Участникът е посочил лице, с което представителите на Възложителя да 
контактуват по всички въпроси, касаещи изпълнението, както и друго заместващо лице 
при необходимост. 

Посочени са мерки за осигуряване на максимална сигурност на собствения 
персонал и здравословни и безопасни условия на труд. 

Участникът се ангажира с гаранционен срок и срок за отстраняване на дефекти, 
възникнали по време на гаранционния срок на обекта, както следва: за преносни и 
разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура 
- гаранционен срок съгласно нормативно установения. 

Към своето Техническо предложение, участникът е приложил таблица на основните 
материали, които ще се доставят при изпълнение на поръчката, технологията на тяхното 
полагане и доставчиците, от които ще ги закупува. 

Комисията продължи с оценката съобразно посочения в документацията 
Критерий за възлагане на обществената поръчка: 

Оценяването на икономически най-изгодната оферта се извършва по критерий 
„НАЙ-НИСКА ЦЕНА" съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА. 

Максималният брой точки, които може да събере един участник са 100 (сто) точки. 
Участникът, чиято оферта е получила най-висока оценка се класира на първо място, а 
останалите следват в низходящ ред. 
Ц - Ценови критерий - показател за предлаганата цена от Участника. При оценяването 
се взема предвид предлаганото от участника общо число, получено от сбора на 
единичните стойности на видовете работи, съгласно Техническата спецификация. 
Най-висока оценка получава предложението, което ще има за своя последица изпълнение 
на поръчката срещу най-малък бюджетен разход. Офертата на участника с най-ниската 
предложена цена, получава 100 т., а всяка следваща оценка се определя по следната 
формула: 
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Ц = Umin х 100 , където 
Цп 

Ц т т - е най-ниското предложено общо число, получено от сбора на единичните 
стойности на видовете работи, съгласно т. 3.1 от образец №4 „Ценово предложение" 
Цп - е общото число, получено от сбора на единичните стойности на видовете работи, 
съгласно т. 3.1 от образец №4 „Ценово предложение" на n-тия участник 

Забележка: 
При извършване на оценяването ще се използва закръгляне до втория знак след 

десетичната запетая. 
Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и 

представени в съответствие с изискванията на документацията за обществена поръчка. 
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти, когато оценките на две или повече оферти са равни. 

Резултат от разглеждането и оценката на офертата: 

Участникът е предложил единични стойности на видовете работи, съгласно 
Техническата спецификация, както следва: 

№ Наименование Мярка Количество 
(бр.) 

Единична 
стойност без 
ДДС (в лв.) 

1. Направа на изкоп за полагане на подземна 
телекомуникационна мрежа 

м3 1 17.48 

2. Доставка на HDPF тръба ф40 м 1 1.37 
3. Полагане на HDPF ф40 в изкоп м 1 0.80 
4. Изтегляне на HDPF тръба в PVC тръба м 1 1.59 
5. Направа на шахта 1000/750/800 бр. 1 536.36 

6. Направа на шахта 1000/500/800 с бетонов 
капак 

бр. 1 479.11 

7. Доставка и полагане на 1 бр. ПВЦ тръба ф110 
в бетонов кожух 

м 1 18.66 

8. Изтегляне на ОК в HDPF тръба м 1 1.55 

9. Доставка и монтаж на муфа за 12 ОВ бр. 1 348.20 

10. Доставка и монтаж на муфа за 24 ОВ бр 1 468.82 

11. Доставка на ОК 12 ОВ м 1 1.89 

12. Доставка на ОК 24 ОВ м 1 2.46 

Сбор на единичните стойности на видовете работи 1 878,29 

Ценовото предложение е изготвено по образец №4 на възложителя и е приемлив 
бюджетен разход за Община Велико Търново. В него е посочена цялата изискуема 
информация и същото съответства на поставените от възложителя изисквания. Към 
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ценовото предложение, участникът е приложил количествено-стойностна сметка с анализи 
за всички видове работи в обхвата на поръчката. Така предложени единичните стойности 
на видовете СМР дейности съответстват на предварително обявените условия на 
документацията за обществената поръчка. 

Участника е заявил че желае аванс в размер на 30% от стойността на възложените 
дейности. 

Комисията пристъпи към оценяване на офертата на участника, а именно: Офертата 
на участника получава по показател Ц - Ценови критерий 100 т. 

Съгласно полученият резултат от оценката по показател Ц - Ценови критерий от 
методиката, Комисията предлага следното класиране и сключване на договор за 
изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Разширение на подземна 
телекомуникационна мрежа на територията на град Велико Търново" на база 
горепосочените мотиви: 

1-во място: „Комес - Г" 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 11:30 часа. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/инж. Динко Кечев - директор на дирекция € У Т в Община Велико Търново/ 

И ЧЛЕНОВЕ:' 

/инж. Цанко Б< иев - началник на отдел TJ4 в Община Велико Търново/ 

/Александър Колев - ирекция ОП в Община Велико Търново/ 
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