
ПРОТОКОЛ № 4

Днес, 17.06.2019 г. в 14:00 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 22-259/12.02.2019 г., изменена със Заповед № РД 22-969/17.06.2019 г., на 
Кмета на Община Велико Търново, продължи разглеждането на офертите, постъпили във 
връзка с участие в обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура е предмет: 
„Строително-монтажни работи по възстановяване на покриви на сгради и 
възстановяване на църковен храм по обособени позиции:

Обособена позиция № 1 -  Възстановяване на покрива на Детска градина 
„Звездица“, с. Шемшево, Детска градина „Ивайло“, гр. Велико Търново и покрив 
(столова) на Основно училище „П. Р. Славейков“, гр. Велико Търново

Обособена позиция № 2 - Възстановяване на покрива на Основно училище 
„Димитър Благоев“, гр. Велико Търново;

Обособена позиция № 3 -  Възстановяване на църковен храм „Св. Архангел 
Михаил“, с. Миндя;

Обособена позиция № 4 -  Ремонт на тавана на физкултурен салон в ДГ „Иванка 
Ботева“ гр. Велико Търново,

публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново - 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/635, е уникален номер на 
процедурата 00073-2018-0050 в регистъра на АОП и публикувано обявление на дата 
27.12.2018 г. с ГО 885301 в Регистъра на обществените поръчки на АОП, Решение за 
одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация публикувано на 
дата 14.01.2019 г. е ГО 887713 в Регистъра на обществените поръчки на АОП,

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев -  Директор Дирекция "Строителство и устройство 
на територията" при Община Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Пенка Игнатова -  Директор Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ при 
Община Велико Търново
2. Надя Петрова - Директор Дирекция „Обществени поръчки”;
3. Ина Минчева - Кърджилова- Управител на “ИНВЕСТСТРОЙ 92” ЕООД гр. Велико 
Търново;
4. Грета Маринова -  юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки”;
5. инж. Ивайло Дачев - Главен експерт отдел „Техническа инфраструктура”.
6. инж. Даниел Дончев - Главен експерт отдел „Устройство на територията”;

На дата 12.06.2019 г. е публикувано съобщение № 91-00-189/12.06.2019 г. на профила на 
купувача https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/635 за датата, часа и 
мястото на отваряне на ценовите предложения.
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На заседанието на комисията присъства Симеон Кръстев - управител на „Вертикал 
90” ЕООД.

Комисията пристъпи към отваря пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” 
на допуснатите участници по реда на постъпване на офертите, както следва:

I. Плик „Предлагани ценови параметри“ на участника "Стройко" ООД, с 
ЕИК: 107564549; с адрес: град Велико Търново, 5000, ул. „Ниш“, № 7, ет.З телефон: 
062 605 471; факс: 062 623 924; ел. поща: info@stroiko.net, лице за контакти -  Иван 
Трайков; участващ за обособена позиция №1, съдържа следното:

- диск;
- Предлагани ценови параметри -  главна страница в папката -  подписана и 

подпечатана от управителя;
- Ценово предложение по чл. 39, ал.З, т.2 от ППЗОП -  Образец № 4.1- стр.2-3 -  

оригинал, подписан и подпечатан;
- образец № 4.1.1. -  Възстановяване на покрива на Детска градина „Звездица“, с. 

Шемшево - стр. 4 - оригинал, подписан и подпечатан;
- образец № 4.1.2. - Възстановяване на покрива на ДГ „Ивайло“ гр. В. Търново -  стр. 

5 - оригинал, подписан и подпечатан;
- образец № 4.1.3. -  Възстановяване на покрив (столова) на Основно училище „П. Р. 

Славейков, гр. В. Търново -  стр. 6 - оригинал, подписан и подпечатан;
- анализи с образувани единични цени по видове дейности -  стр. 7 - 2 2 .

Председателят на комисията оповести съдържанието на Ценово предложение по чл. 
39, ал.З, т.2 от ППЗОП -  Образец №4.1., като изчете предложената от участника общо 
възнаграждение за изпълнение на поръчката, а именно:

98 509,52 /деветдесет и осем хиляди, петстотин и девет лева, петдесет и две 
стотинки/ лева без ДДС;
118 211,42 /сто и осемнадесет хиляди, двеста и единадесет лева, четиридесет и две 
стотинки/ лева с ДДС.

Аванс в размер на 0 % от стойността на договора на обществената поръчка. 
Приложените към Образец № 4.1. количествено-стойностни сметки по обекти са 

както следва:
- Възстановяване на покрива на Детска градина „Звездица“, с. Шемшево -  на 

стойност -  41 800,29 лв. без ДДС и 50 160,35 лв. е ДДС;
- Възстановяване на покрива на Детска градина „Ивайло“, гр. Велико Търново - на 

стойност -  42 884,02 лв. без ДДС и 51460,82 лв. с ДДС;
- Възстановяване на покрив (столова) на Основно училище „П. Р. Славейков“, гр. 

Велико Търново -  на стойност -  13 825,21 лв. без ДДС и 16 590,25 лв. с ДДС.

Комисията установи, че участникът е попълнил ценовото си предложение, в 
съответствие е условията на образеца и документацията. Плик „Предлагани ценови 
параметри“ има съдържание съгласно предварително обявените условия.

Съгласно предварително обявените условия максимална стойност на 
възнаграждението за Обособена позиция №1 е 99322,07 лв. без ДДС е максимални 
стойности по обекти: Възстановяване на:
- покрив на Детска градина „Звездица“, с. Шемшево-42443,59 лв. без ДДС;
- покрив на Детска градина „Ивайло“, гр. Велико Търново-43030,34 лв. без ДДС;
- покрив (столова) на Основно училище „П. Р. Славейков“, гр. Велико Търново-13848,14 
лв. без ДДС.
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Комисията установи, че предложеното възнаграждение от участникът по обекти е по- 
ниско от общата прогнозна стойността на поръчката за позицията. Единичната цена на 
всички видовете работи е доказана 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.

II. Плик „Предлагани ценови параметри“ на участника ЕТ „АС-СТРОЙ -  Янко 
Славчев”, с ЕИК: 131204831; с адрес: град Самоков, 2000, ул. „Христо Максимов“, 
№ 29, телефон: 0896 840 712; факс: 0722 60 967; ел. поща: ianko_slavchev@abv.bg, 
лице за контакти -  Янко Славчев; участващ за обособена позиция №2, съдържа 
следното:

- Ценово предложение по чл. 39, ал.З, т.2 от ППЗОП -  Образец № 4.2- стр.1-2 -  
оригинал, подписан и подпечатан;

- образец № 4.2.1. -  Възстановяване на покрива на ОУ „Димитър Благоев“ гр. В. 
Търново - 1 стр. - оригинал, подписан и подпечатан;

- анализи с образувани единични цени по видове дейности -  7 стр.

Председателят на комисията оповести съдържанието на Ценово предложение по чл. 
39, ал.З, т.2 от ППЗОП -  Образец №4.2., като изчете предложената от участника общо 
възнаграждение за изпълнение на поръчката, а именно:

89 941,10 /осемдесет и девет хиляди, деветстотин четиридесет и един лева и 10 
ст./ лева без ДДС;
107 929, 32 /сто и седем хиляди, деветстотин двадесет и девет лева и 32 ст./ лева с 
ДДС.

Аванс в размер на 30 % 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.

Съгласно предварително обявените условия максимална стойност на 
възнаграждението за Обособена позиция № 2 -  Възстановяване на покрива на Основно 
училище „Димитър Благоев“, гр. Велико Търново -96000 лв. без ДДС.

Комисията установи, че предложеното възнаграждение от участникът за обекта е по- 
ниско от общата прогнозна стойността на поръчката за позицията. Единичната цена на 
всички видовете работи е доказана е 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.
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III. Плик „Предлагани ценови параметри“ на участника „Стима” ООД, с 
ЕИК: 104035947; е адрес: град Велико Търново, п.к. 5000, ул. „П. К. Яворов“, № 34, 
офис №3, телефон: 062 627 979; факс: 062 624 042, ел. поща: stima@mail.bg, лице за 
контакти -  Стоян Стоянов; участващ за обособена позиция №3:

- Ценово предложение по чл. 39, ал.З, т.2 от ППЗОП -  Образец № 4.3- стр.1-2 -  
оригинал, подписан и подпечатан;

- образец № 4.3.1. -  Възстановяване на църковен храм „Св. Архангел Михаил“ с. 
Миндя - стр.3-9 - оригинал, подписан и подпечатан;

- анализи с образувани единични цени по видове дейности -стр. 10-120.

Председателят на комисията оповести съдържанието на Ценово предложение по чл. 
39, ал.З, т.2 от ППЗОП -  Образец №4.3., като изчете предложената от участника общо 
възнаграждение за изпълнение на поръчката, а именно:

- 214 136,58 /двеста и четиринадесет хиляди, сто тридесет и шест лева и 58 ст./ лева 
без ДДС;
256 963,90 /двеста петдесет и шест хиляди, деветстотин шестдесет и три лева и 90 
ст./ лева с ДДС.

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.

Съгласно предварително обявените условия максимална стойност на 
възнаграждението за Обособена позиция № 3 -  Възстановяване на църковен храм 
„Св. Архангел Михаил“, с. Миндя -  218187,18 лв. без ДДС.

Комисията установи, че предложеното възнаграждение от участникът за обекта е по- 
ниско от общата прогнозна стойността на поръчката за позицията. Единичната цена на 
всички видовете работи е доказана 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.

Комисията пристъпи към извършване на оценка.

Съгласно предварително обявените условия, икономически най-изгодната оферта 
се определя въз основа на критерий за възлагане: най-ниска цена.

До оценка чрез критерий най-ниска цена се допускат само оферти, които 
съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Офертата на 
участника с най-ниско възнаграждение /най- ниска цена/ в лева за изпълнение на 
обособената позиция получава максимален брой точки -  100 точки. Оценките на 
останалите оферти се изчисляват по формулата:

П1 = (Ц тш  / Щ) х 100 =  ( б р о й  т о ч к и )

Където Ц1 е предложената цена за обособената позиция в лева без ДДС съгласно 
Ценовото предложение на съответния участник.
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Където Ц т т  е най-ниската предложена цена за обособената позиция в лева без 
ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници за позицията

Класирането на участниците се извършва въз основа на предложените 
възнаграждения /предлагани цени/ за изпълнение на обособената позиция, като на първо 
място се класира участникът предложил най-ниско възнаграждение.
Забележка: При извършва на оценяването от комисията по съответният показател 
на оценка ще се използва закръгляване 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 участие в процедурата.

Съобразно така определената формула, резултатите на участниците са, както следва:

- За Обособена позиция №1: Възстановяване на покрива на Детска градина 
„Звездица“, с. Шемшево, Детска градина „Ивайло“, гр. Велико Търново и покрив 
(столова) на Основно училище „П. Р. Славейков“, гр. Велико Търново:
Участник - "Стройно" ООД, е ЕИК: 107564549.
Предложеното от участника общо възнаграждение за позицията е 98 509,52 лв. без ДДС. 
При спазване на методиката офертата е с резултат -  100 т.
"Стройно" ООД е единствен допуснат за обособената позиция участник.
При спазване на условията по-горе и предвид предложеното общо възнаграждение за 
обособената позиция, участника получава по този показател максимален брой точки, а 
именно - 100 т., получени както следва: 98 509,52/98 509,52x100=100 т.

- За Обособена позиция №2: Възстановяване на покрива на Основно училище 
„Димитър Благоев“, гр. Велико Търново:
Участник - ЕТ „АС-СТРОЙ -  Янко Славчев”, с ЕИК: 131204831.
Предложеното от участника общо възнаграждение за позицията е 89 941,10 лв. без ДДС. 
При спазване на методиката офертата е с резултат - 100.
ЕТ „АС-СТРОЙ -  Янко Славчев” е единствен допуснат за обособената позиция 
участник.
При спазване на условията по-горе и предвид предложеното общо възнаграждение за 
обособената позиция, участника получава по този показател максимален брой точки, а 
именно - 100 т., получени както следва: 89 941,10/89 941,10 х 100= 100 т.

- За Обособена позиция №3: Възстановяване на църковен храм „Св. Архангел 
Михаил“, с. Миндя;
Участник - „Стима” ООД, с ЕИК: 104035947.
Предложеното от участника общо възнаграждение за позицията е 214 136,58 лв. без ДДС. 
При спазване на методиката офертата е с резултат - 100.
„Стима” ООД е единствен допуснат за обособената позиция участник.
При спазване на условията по-горе и предвид предложеното общо възнаграждение за 
обособената позиция, участника получава по този показател максимален брой точки, а 
именно - 100 т., получени както следва: 214 136,58 /214 136,58 х100=100 т.

Предложените от участниците общи възнаграждения не са по-високи от 
посочените общи прогнозни стойности за съответната обособена позиция.
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РЕЗУЛТАТ ОТ НАПРАВЕНАТА ОТ КОМИСИЯТА ОЦЕНКА, СЪГЛАСНО 
МЕТОДИКАТА:

Като взе предвид оценките, комисията единодушно предлага следното класиране 
за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи по 
възстановяване на покриви на сгради и възстановяване на църковен храм по 
обособени позиции:

Обособена позиция № 1 -  Възстановяване на покрива на Детска градина 
„Звездица“, с. Шемшево, Детска градина „Ивайло“, гр. Велико Търново и покрив 
(столова) на Основно училище „П. Р. Славейков“, гр. Велико Търново;

Обособена позиция № 2 - Възстановяване на покрива на Основно училище 
„Димитър Благоев“, гр. Велико Търново;

Обособена позиция № 3 -  Възстановяване на църковен храм „Св. Архангел 
Михаил“, с. Миндя;

Обособена позиция № 4 -  Ремонт на тавана на физкултурен салон в ДГ „Иванка 
Ботева“ гр. Велико Търново:

- За Обособена позиция №1: Обособена позиция № 1 -  Възстановяване на 
покрива на Детска градина „Звездица“, с. Шемшево, Детска градина „Ивайло“, гр. 
Велико Търново и покрив (столова) на Основно училище „П. Р. Славейков“, гр. Велико 
Търново:

1 -  во място за: оферта с вх. № 5300-1346-1/11.02.2019 г. от 10:41 ч. на участника 
"Стройко" ООД, с ЕИК: 107564549; с адрес: град Велико Търново, 5000, ул. „Ниш“, № 7, 
ет.З телефон: 062 605 471; факс: 062 623 924; ел. поща: info@stroiko.net, лице за контакти 
-  Иван Трайков - е резултат -  100;

- За Обособена позиция №2: Възстановяване на покрива на Основно училище 
„Димитър Благоев“, гр. Велико Търново:

1 -  во място за: оферта с вх. № 5300-22498-1/11.02.2019 г. от 15:24 ч. на 
участника ЕТ „АС-СТРОЙ -  Янко Славчев”, с ЕИК: 131204831; с адрес: град Самоков, 
2000, ул. „Христо Максимов“, № 29, телефон: 0896 840 712; факс: 0722 60 967; ел. поща: 
ianko_slavchev@abv.bg, лице за контакти -  Янко Славчев - с резултат -  100;

- За Обособена позиция №3: Възстановяване на църковен храм „Св. Архангел 
Михаил“, с. Миндя:

1 -  во място за: оферта с вх. № 5300-757-2/11.02.2019 г. от 16:03 ч. на участника 
„Стима” ООД, с ЕИК: 104035947; с адрес: град Велико Търново, п.к. 5000, ул. „П. К. 
Яворов“, № 34, офис №3, телефон: 062 627 979; факс: 062 624 042, ел. поща: 
stima@mail.bg, лице за контакти -  Стоян Стоянов - е резултат -  100.

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

Комисията приключи работа в 16:00 часа.

Настоящият протокол се състави в един екземпляр и ще бъде публикуван на 
профила на купувача на Община Велико Търново.
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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.

Настоящият протокол се състави в един екземпляр и ще бъде публикуван на 
профила на купувача на Община Велико Търново.

ПРЕДСЕДАТЕЛ нТко Кеч^в -  Директор Дирекция "Строителство и устройство
на теритопията'Тв-0бщина Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:
...................................................V/.  .......................

1. Пенка Игнатова -  Директор Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ при 
Община Велико Търново;

2. Надя^ТТ^трова - Директор Дирекция „Обществени поръчки” при Община В. Търново;

- Кл^джилова-Управител на “ИНВЕСТСТРОЙ 92” ЕООД гр. В. 
Търново;

 • ь '  • • / • .............................................................

4. Трета Маринова -  щрйсконсулт в Дирекция „Обществени поръчки” при Община В. 
Търново;

 V..................о т .............
5: инж. Ивайло Даче^ - плавен експерт отдел „Техническа инфраструктура” при Община 
В. Търново;

6. инж. Даниел Далчев - Главен експерт отдел „Устройство на територията” при Община 
В. Търново.

 * / > ^  4  1 • »

3. Ина М]М инева
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