
ПРОТОКОЛ № 4 

Днес, 26.08.2019 г., в 10:00 часа, в заседателна зала 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 22-1231 от 29.07.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, 
продължи разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в обществена поръчка 
чрез провеждане на публично състезание с предмет: „Подмяна на отоплителната инсталация 
в детска градина „Пламъче" гр. Дебелец, Община Велико Търново", с публикувано 
Решение с ID 918973 и Обявление за поръчка с ID № 918976 на дата 27.06.2019 г., с Решение за 
одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация с ID: 920376, с уникален 
номер в РОП- 00073-2019-0033, и с адрес на профила на купувача: https://www.veliko-
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/690/. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пенка Игнатова - Директор на Дирекция „Образование, младежки 
дейности и спорт" в Община Велико Търново 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. инж. Ивайло Дачев - Главен експерт в Отдел „Техническа инфраструктура" в Община 

Велико Търново 
2. Василена Георгиева - Младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община 

Велико Търново 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците и на 
средствата за масово осведомяване. 

В изпълнение на изискванията на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП комисията обяви чрез 
съобщение с изх. № 91-00-276 от 21.08.2019 г., публикувано в профила на купувача на адрес: 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/690, че отварянето и оповестяването на 
ценовите предложения ще се извърши на дата 26.08.2019 г. от 10:00 ч. в заседателна зала в 
сградата на Община Велико Търново на адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България" № 2. 

При мотивите и на основанията, посочени в Протокол № 3 от 21.08.2019 г., комисията 
единодушно реши да не допусне до отваряне на ценовите им предложения и предложи на 
възложителя за отстраняване участниците „ПОЛЮС-ТМ" ЕООД, ЕИК: 114038567 и 
„ФАКТОРИНГ 9000" ООД, ЕИК: 147053854. 
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I. Отваряне и оповестяване на плик „Предлагани ценови параметри" на 
допуснатия участник: 

Тъй като критерият за възлагане на поръчката е „Най-ниска цена", комисията пристъпи 
направо към отваряне и оповестяване на плик „Предлагани ценови параметри" на допуснатия 
до този етап участник. 

1. Плик „Предлагани ценови параметри" от оферта с вх. № 5300-1346-4/ 24.07.2019 
г. от 16:20 часа на „СТРОЙКО" ООД, ЕИК: 107564549, съдържа: 

1.1. Компактдиск с надпис „Ценово- Стройко ООД" - 1 бр.; 
1.2. Ценово предложение по Образец № 5, подписано и подпечатано от Иван Трайков-

управител, 3 стр.; 
1.3. Индикативна количествено- стойностна сметка- Образец № 6, подписана и 

подпечатана от Иван Трайков- управител, 3 стр. 

Комисията оповести ценовото предложение на участника: 

Предложеното от участника общо възнаграждение за изпълнение на обществената 
поръчка е в размер на 78 628,07 лв. (седемдесет и осем хиляди шестстотин двадесет и осем 
лв. и 07 ст.) без ДДС, а с 20 % ДДС- 94 353,68 лв. (деветдесет и четири хиляди триста 
петдесет и три лв. и 68 ст.), съгласно индикативна количествено- стойностна сметка и 
включва: 

- стойност за изработване на технически проект- 1480,00 лв. (хиляда четиристотин и 
осемдесет лв. и 00 ст.) без ДДС, а с 20 % ДДС- 1776,00 лв. (хиляда седемстотин седемдесет и 
шест лв. и 00 ст.) 

- стойност за СМР- 77 148,07 лв. (седемдесет и седем хиляди сто четиридесет и осем 
лв. и 07 ст.) без ДДС, а с 20 % ДДС- 92 577,68 лв. (деветдесет и две хиляди петстотин седемдесет 
и седем лв. и 68 ст.) 

След извършване на горните действия комисията пристъпи към разглеждане и проверка 
на ценовото предложение от офертата на допуснатия участник. 

И. Разглеждане и проверка на ценовото предложение от офертата на допуснатия 
участник: 

1. Относно плик „Предлагани ценови параметри" от оферта с вх. № 5300-1346-4/ 
24.07.2019 г. от 16:20 часа на „СТРОЙКО" ООД, ЕИК: 107564549. 

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

Комисията установи, че Плик „Предлагани ценови параметри" от офертата на 
„СТРОЙКО" ООД има съдържание, съгласно предварително обявените условия. Ценовото 
предложение е изготвено в съответствие с изискванията на Раздел V „Подготовка, съдържание 
и подаване на оферта", т. 4 „Изисквания за съдържание на плик „Предлагани ценови параметри" 
и образец № 5 от документацията за обществена поръчка. Към ценовото предложение 
участникът е попълнил и представил и изискуемия от Възложителя Образец № 6- индикативна 
количествено - стойностна сметка. При проверка на изчисленията на участника не бяха 
констатирани аритметични грешки. 
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* * * * 

След като приключи с разглеждането на ценовото предложение, комисията състави 
списък на допуснатите до оценка участници и списък на отстранените до този етап на 
процедурата участници. 

III. Списък на участниците, допуснати до оценка, при мотиви, отразени в 
настоящия и предходни протоколи от работата на комисията: 

1. „СТРОЙКО" ООД, ЕИК: 107564549, с оферта с вх. № 5300-1346-4/ 24.07.2019 г. от 
16:20 ч. 

IV. Списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, при 
мотиви, отразени в предходни протоколи от работата на комисията: 

1. „ПОЛЮС-ТМ" ЕООД, ЕИК: 114038567, с оферта с вх. № 53-2682-1/ 24.07.2019 г. от 
09:48 ч. 

2. „ФАКТОРИНГ 9000" ООД, ЕИК: 147053854, с оферта с вх. № 5300-17597-1/ 
24.07.2019 г. от 09:48 ч. 

V. Резултати от оценката и класиране: 

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

Съгласно документацията за обществена поръчка обект на сравнително оценяване е 
предложеното от участниците общо възнаграждение за изпълнение на обществената 
поръчка. 

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

При изготвяне на ценовото предложение не се допуска да бъдат посочвани нулеви 
стойности и числа след втория десетичен знак. При наличие на стойности с числа след втория 
десетичен знак, същите ще бъдат закръглени до втори десетичен знак. В случай че в офертата 
на участника се съдържат нулеви стойности или при закръгляне до втори десетичен знак се 
получи нулева стойност, участникът се отстранява от процедурата. 

Комисията извърши оценката при съблюдаване на условията на документацията за 
обществена поръчка. 

Тъй като до оценка е допуснат само един участник- „Стройко" ООД, комисията, като взе 
предвид предложеното от участника общо възнаграждение за изпълнение на обществената 
поръчка, го прие за приемлив бюджетен разход и го определи като икономически изгодно за 
възложителя. 

VI. Класиране на участниците: 

Като взе предвид резултатите от оценката на офертите по определения в обявлението и 
документацията за обществена поръчка критерий за възлагане „Най-ниска цена", комисията 
единодушно предлага следното класиране на допуснатия до оценка участник в публично 
състезание с предмет: „Подмяна на отоплителната инсталация в детска градина 
„Пламъче" гр. Дебелец, Община Велико Търново", с публикувано Решение с ID 918973 и 
Обявление за поръчка с ID № 918976 на дата 27.06.2019 г., с Решение за одобряване на 
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обявление за изменение или допълнителна информация с ID: 920376, с уникален номер в РОП-
00073-2019-0033, и е адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-
kupuvacha/690/: 

Първо място: „СТРОЙКО" ООД, ЕИК. 107564549 

Мотиви: За участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка са подадени 
общо три оферти, като до оценка е допусната само една от тях. Техническото и ценовото 
предложения на участника отговарят на предварително обявените условия от Възложителя. 
Предложеното от участника общо възнаграждение за изпълнение на обществената поръчка е 
приемлив бюджетен разход за Община Велико Търново и е икономически изгодно за 
възложителя. 

Комисията извърши оценката и класирането при съблюдаване на условията на 
документацията за обществена поръчка. 

VIE Предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник: 

След като извърши класирането и въз основа на констатациите, отразени в протоколите 
от работата на комисията, както следва: Протокол № 1 от 29.07.2019 г., Протокол № 2 от 
01.08.2019 г., Протокол № 3 от 21.08.2019 г. и настоящия протокол, Комисията 

РЕШИ: 

Предлага на Кмета на Община Велико Търново сключване на договор с класирания на 
първо място участник в обществена поръчка, проведена чрез публично състезание с предмет: 
„Подмяна на отоплителната инсталация в детска градина „Пламъче" гр. Дебелец, 
Община Велико Търново": 

„СТРОЙКО" ООД, ЕИК: 107564549, 
с оферта с вх. № 5300-1346-4/ 24.07.2019 г. от 16:20 ч., със седалище и адрес на 

управление- област Габрово, община Трявна, гр. Трявна, п. к. 5350, ул. „Индустриална" № 1, с 
адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, п. к. 5000, ул. „Ниш" № 7, ет. 3, тел.: 062 605 471, 
факс: 062 623 924, e-mail: info@stroiko.net, лице за контакт: Иван Трайков. 

* * * * 

Настоящият протокол на комисията се предава на Възложителя за утвърждаване на 
основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 181, ал. 5 от ЗОП, заедно с всички протоколи от 
работата на комисията (Протокол № 1 от 29.07.2019 г„ Протокол № 2 от 01.08.2019 г., Протокол 
№ 3 от 21.08.2019 г.), всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, и цялата 
документация по процедура с предмет: „Подмяна на отоплителната инсталация в детска 
градина „Пламъче" гр. Дебелец, Община Велико Търново", с публикувано Решение с ID: 
918973 и Обявление за поръчка с ID: 918976 на дата 27.06.2019 г., с Решение за одобряване на 
обявление за изменение или допълнителна информация с ID: 920376, с уникален номер в РОП-
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00073-2019-0033, и с адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-
kupuvacha/690/. 

Комисията приключи работа в 10:45 часа. 

Настоящият протокол се състави и подписа в един екземпляр. 

К О М И С И Я в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
Пенка Игнатова - Директор на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт" в 

Община Велико Търново 

И ЧЛЕНОВЕ: 

инж. Ивайло Дачев - вен експерт в Отдел „Техническа инфраструктура" в Община 
Велико Търново 

2 ^л.чу 
Василена Георгиева - Младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община 

Велико Търново 

ПОЛУЧИХ протоколите от работата на комисията 

КАМАРАШЕВ ПРОФ. ГЕОРГИ 
За кмет съгласно Заповед № РД22-1375 от 

22.08.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново 

УТВЪРЖДАВАМ протоколите от работата на комисията ye.Dg.mr. на дата: ПРОФ. ГЕОРГИ КАМАРАШЕВ 
За кмет съгласно Заповед № РД22-1375 от 

22.08.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново 
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