
европейски съюз

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!
РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ПРОТОКОЛ № 1

Днес на дата 05.09.2019 г. в 14:00 часа в сградата на Община Велико Търново в Нова 
Зала на общински съвет, Комисията по чл. 103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, 
във връзка с чл.51, ал.1 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки, 
назначена със Заповед № РД 22-1444/05.09.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, 
започна разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в обществена 
поръчка, чрез провеждане на публично състезание с предмет: „Упражняване на 
независим строителен надзор на обект: „Модернизация и внедряване на мерки за 
енергийна ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико 
Търново“, с уникален номер на процедурата 00073-2019-0040 в регистъра на АОП и 
публикувано обявление на дата 25.07.2019 с ID 923686 в Регистъра на обществените 
поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/701/.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлия Ликоманова-Мутафчиева -  Главен експерт в Дирекция 
„Проекти и програми” (ръководител проект);

И ЧЛЕНОВЕ:
1. инж. Ивайло Дачев -  Главен експерт в Отдел “Техническа инфраструктура”;
2. Явор Иванов -  Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки”.

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 
ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП, неразделна част от настоящият протокол.

Юлия Ликоманова-Мутафчиева -  Главен експерт в Дирекция „Проекти и 
програми” в Община Велико Търново, изчете № РД 22-1444/05.09.2019 г., представи 
комисията и оповести нейните задачи:

да разгледа постъпилите в срок оферти за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя; да разгледа и провери 
допуснатите оферти за съответствие с предварително обявените условия и да извърши 
оценка на офертите съгласно методиката за оценка. Комисията да класира участниците
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
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по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя 
условия.

Всички действия на комисията да бъдат протоколирани, като резултатите от 
работата да бъдат отразени в протокол. Комисията да състави доклад за работата си, като 
същият бъде представен на Възложителя за утвърждаване. Към него да бъдат приложени 
и всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, заедно с цялата 
документация по процедура с предмет: “Упражняване на независим строителен 
надзор на обект: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност 
в Художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново“, с уникален номер 
00073-2019-0040 в регистъра на АОП.

Комисията започна да отваря офертите по реда на тяхното постъпване. При отваряне на 
офертите стриктно се приложи чл. 54, ал.З, ал.4, ал.5 от ППЗОП.

Комисията отвори по реда на постъпване на офертите - запечатаните непрозрачни 
опаковки и оповести тяхното съдържание, като се извърши проверка за наличието на 
отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри” във всяка опаковка, които също 
бяха отворени. Трима от членовете на комисията подписаха техническото и ценовото 
предложение във всяка от постъпилите оферти и председателят оповести направените 
предложения от участниците.

Комисията в съответствие с чл. 54, ал.З от ППЗОП оповести съдържането на опаковките, 
както следва:

I. Оферта от „Про Консулт ЛД“ ООД с вх. № 5300-21804-1/26.08.2019 г. от 09:31 
часа., с ЕИК: 117651543; адрес за кореспонденция: гр. София 1574, район р-н 
Слатина, ж.к. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ, Бл. 11, ет. 3, ап. 10, телефон/факс: 02/ 
8718592; 0887416501; електронна поща за кореспонденция: pro_consult_ld@abv.bg;

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията констатира 
наличието на - документи и информация и непрозрачен, запечатан и с ненарушена 
цялост плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Председателят отвори пликът с 
надпис „Предлагани ценови параметри“ и обяви предложенията на участниците. 
Членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложения.

Съдържание на документите:
1. Челен лист, 1 стр.
2. Опис на документите, оригинал подписан и подпечатан, 1 -2  стр.;
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3. ЕЕДОП на двамата управители на електронен носител;
4. Техническо предложение оригинал подписано и подпечатано от Димитър Денев -  22 
стр.;
5. Декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП;
6. Декларация за съгласие на субекта на данните;
7. Ценово предложение, оригинал подписано и подпечатано от Димитър Денев -  2 стр.;
8. Предложена цена без ДДС -  13200.00 лв.

II. Оферта на “Бул клима“ ДЗЗД с вх. № 53-2685-2/26.08.2019г. от 10:10 часа ЕИК : 
130188559, адрес за кореспонденция: град София, ПК 1680, ул. „Лъвски рид“ №4; 
телефон: 02/8691742; факс: 02/8691742; електронна поща за кореспонденция: 
bskeng@mbox.contact.bg;

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията констатира 
наличието на - документи и информация и непрозрачен, запечатан и с ненарушена 
цялост плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Председателят отвори пликът с 
надпис „Предлагани ценови параметри“ и обяви предложенията на участниците. 
Членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложения.

Съдържание на документите:
1. Опис на документите, оригинал подписан и подпечатан, 1 стр.;
2. Договор за обединение и анекс, заверени копия, 5 стр.;
3. ЕЕДОП три броя, на електронен носител;
4. Техническо предложение оригинал подписано и подпечатано от Васил Вутов -  21 стр.;
5. Декларация за съгласие на субекта на данните;
6. Ценово предложение, оригинал подписано и подпечатано от Васил Вутов -  2 стр.;
7. Предложена цена без ДДС -  9550.00 лв.

III. Оферта от “Агенция стройконтрол -  ВТ” ООД, е вх. № 12-23-1/26.08.2019 г. от 
13:35 часа, с ЕИК: 104120208, е адрес за кореспонденция: град Велико Търново 5000, 
бул. „България” № 2, ет. 3, телефон: 0885406201, електронна поща за
кореспонденция: stroykontrol_vt@abv.bg;

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията констатира 
наличието на - документи и информация и непрозрачен, запечатан и с ненарушена 
цялост плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Председателят отвори пликът с
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Този документ е създаден в рамките на Проект „ Изкуство и култура -о б щ и  трансгранични активи в подкрепа на устойчивото 
развитие на т уризма“, Проектен код: ROBG -5 7 6 , в рамкит е на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A 

Румъния -  България “ 2014 -  2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския Фонд за регионално развитие. 
Цялата отговорност за съдърж анието и публикацията се носи от Община Велико Търново.
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надпис „Предлагани ценови параметри“ и обяви предложенията на участниците. 
Членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложения.

Съдържание на документите:
1. Опис на документите, оригинал подписан и подпечатан, 1 -2  стр.;
2. Удостоверение за вписване в публичен регистър и за вписване на промени в 
обстоятелствата, заверени копия -  2 стр.;
3. Заповед за вписване в регистър, заверено копие, 1 стр.;
4. Декларация за съгласие на субекта на данните -  4 стр.;
5. ЕЕДОП на електронен носител;
6. Техническо предложение оригинал подписано и подпечатано от Емануил Серафимов -  
31 стр.;
7. Декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП;
8. Ценово предложение, оригинал подписано и подпечатано от Емануил Серафимов -  2 
стр.;
9. Предложена цена без ДДС -  6960.00 лв.

IV. Оферта от „Консорциум Мултиплекс инженеринг-Лайф енерджи“ ДЗЗД, с вх. 
№ 53-59-1/29.08.2019 г. от 09:08 часа., е ЕИК: 121915340; адрес за кореспонденция: 
град София, 1233, кв. Банишора, ул. Люти брод 3, ет.1, телефон: 02/ 9813655, 
0888454140; електронна поща за кореспонденция: multiplex@abv.bg;

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията констатира 
наличието на - документи и информация и непрозрачен, запечатан и с ненарушена 
цялост плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Председателят отвори пликът с 
надпис „Предлагани ценови параметри“ и обяви предложенията на участниците. 
Членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложения.

Съдържание на документите:
1. Опис на документите, оригинал подписан и подпечатан, 1 - 2 стр.;
2. ЕЕДОП -  3 бр. на електронен носител;
3. Договор за обединение и анекс, заверени копия, 7 стр.;
4. Техническо предложение оригинал подписано и подпечатано от Кънчо Паскалев -  139 
стр.;
5. Ценово предложение, оригинал подписано и подпечатано от Кънчо Паскалев -  2 стр.;
6. Предложена цена без ДДС -  6770.00 лв.

www.interreerobe.eu
Този документ е създаден в рамките на Проект „Изкуство и култура -  общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото 
развитие на т уризма", Проектен код: ROBG  -  576. в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество „ И НТЕРРЕГ V-A 

Румъния -  България " 2014 -  2020. сьфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския Фонд за регионално развитие. 
Цялата отговорност за съдърж анието и публикацията се носи от Община Велико Търново.

Водещ бенефициент: Община Велико Търново 
Съдържанието на този документ не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз
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V. Оферта от „Ай Ти Ем Проджект“ ООД, с вх. № 53-1668-1/02.09.2019 г. от 09:35 
часа., с ЕИК: 202758063; адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, бул. „Шести 
септември“ №152, ет. 2, офис 2-2Б тел.: 0886850045, Електронна поща: office@itm- 
project.bg

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията констатира 
наличието на - документи и информация и непрозрачен, запечатан и е ненарушена 
цялост плик е надпис „Предлагани ценови параметри“. Председателят отвори пликът е 
надпис „Предлагани ценови параметри“ и обяви предложенията на участниците. 
Членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложения.

Съдържание на документите:
1. Опис на документите, оригинал подписан и подпечатан, 1 - 2 стр.;
2. ЕЕДОП на електронен носител;
3. Техническо предложение оригинал подписано и подпечатано от Стоянка Нонова -  43 
стр.;
4. Декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП;
5. Декларация за съгласие на субекта на данните;
6. Ценово предложение, оригинал подписано и подпечатано от Стоянка Нонова -  2 стр.;
7. Предложена цена без ДДС -  8440.00 лв.

VI. Оферта от “Кимтекс JIC” ООД, с вх. № 5300-12196-3/02.09.2019 г. от 09:41 часа, с 
ЕИК: 824124548, с адрес за кореспонденция: град Плевен 5800, ул. „Дойран” №71, 
ет. 3, телефон: 064/805940, 064/805534 факс: 064/805534, електронна поща за 
кореспонденция: kimtexis@abv.bg;

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията констатира 
наличието на - документи и информация и непрозрачен, запечатан и с ненарушена 
цялост плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Председателят отвори пликът е 
надпис „Предлагани ценови параметри“ и обяви предложенията на участниците. 
Членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложения.

Съдържание на документите:
1. Опис на документите, оригинал подписан и подпечатан, 1 - 2  стр.;
2. ЕЕДОП на електронен носител;
3. Техническо предложение оригинал подписано и подпечатано от Люмена Янкова -  56 
стр.;
4. Декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП -  2бр.;

www.interre2robe.eu
Този документ е създаден в рамките на Проект „ Изкуство и култура -  общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото  
развитие на туризма ", Проектен код: ROBG -5 7 6 , в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество „ ИН ТЕРРЕГ V-A 

Румъния -  България “ 2014 -  2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския Фонд за регионално развитие. 
Цялата отговорност за съдърж анието и публикацията се носи от Община Велико Търново.

Водещ бенефициент: Община Велико Търново 
Съдържанието на този документ не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!
РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

5. Декларация за съгласие на субекта на данните -  2бр.;
6. Ценово предложение, оригинал подписано и подпечатано от Соня Иванова-Духлевска
-  2 стр.;
7. Предложена цена без ДДС -  5105.00 лв.

VII. Оферта от “Язон” ООД, с вх. № 5300-6446-5/13.04.2017 г. от 11:40 часа, с 
ЕИК: 104616325, с адрес за кореспонденция: град Велико Търново 5000, ул. „Цанко 
Церковски” № 37, ет. 8, оф. 13, телефон: 0888258390, електронна поща за 
кореспонденция: vavilon2001@abv.bg;

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията констатира 
наличието на - документи и информация и непрозрачен, запечатан и с ненарушена 
цялост плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Председателят отвори пликът с 
надпис „Предлагани ценови параметри“ и обяви предложенията на участниците. 
Членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложения.

Съдържание на документите:
1. Опис на документите, оригинал подписан и подпечатан, 1 стр.;
2. ЕЕДОП на електронен носител;
3. Декларация за съгласие на субекта на данните;
4. Техническо предложение оригинал подписано и подпечатано от Мариана Димитрова
-  161 стр.;
5. Декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП;
6. Ценово предложение, оригинал подписано и подпечатано от Мариана Димитрова -  2 
стр.;
7. Хонорарна справка, оригинал, подписан и подпечатан -  2 стр.
8. Предложена цена без ДДС -  8200.00 лв.

VIII. Оферта от “Минерва-КЛ” ЕООД, с вх. № 53-931-55/02.09.2019 г. от 13:43 
часа, с ЕИК: 204363549, с адрес за кореспонденция: град Велико Търново 5000, ул. 
„Козлодуй” № 6-А, ет. 1, офис 2, телефон: 0878818447, електронна поща за 
кореспонденция: minerva_kl@abv.bg;

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията констатира 
наличието на - документи и информация и непрозрачен, запечатан и с ненарушена 
цялост плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Председателят отвори пликът с 
надпис „Предлагани ценови параметри“ и обяви предложенията на участниците. 
Членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложения.

www.interresrobe.eu
Този документ е създаден в рамките на Проект „Изкуство и култура -  общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото 
развитие на туризма ", Проектен код: ROBG -  576. в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество „ ИНТЕРРЕГ V-А 

Румъния -  България " 2014 -  2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския Фонд за регионално развитие. 
Цялата отговорност за съдърж анието и публикацията се носи от Община Велико Търново.

Водещ бенефициент: Община Велико Търново 
Съдържанието на този документ не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

Съдържание на документите:
1. Опис на документите, оригинал подписан и подпечатан, 1 стр.;
2. ЕЕДОП -  2 бр. на електронен носител;
3. Техническо предложение оригинал подписано и подпечатано от Любка Любенова- 
В аш кова- 18 стр.;
4. Декларация за съгласие на субекта на данните -  2бр.;
5. Ценово предложение, оригинал подписано и подпечатано от Любка Любенова- 
В аш кова-2  стр.;
6. Предложена цена без ДДС -  7060.50 лв.

IX. Оферта от “Алфа М-98” ЕООД, с вх. № 5300-2957-1/02.09.2019 г. от 14:00 
часа, с ЕИК: 107051411, с адрес за кореспонденция: град Габрово 5300, ул. 
„Софроний Врачански” № 1, ет. 2, телефон: 0878934383, факс: 032/626215, 
електронна поща за кореспонденция: alfa_m_eood@abv.bg;

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията констатира 
наличието на - документи и информация и непрозрачен, запечатан и с ненарушена 
цялост плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Председателят отвори пликът с 
надпис „Предлагани ценови параметри“ и обяви предложенията на участниците. 
Членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложения.

Съдържание на документите:
1. Опис на документите, оригинал подписан и подпечатан, 1 - 2 стр.;
2. ЕЕДОП на електронен носител;
3. Техническо предложение оригинал подписано и подпечатано от Николай Кънчев -  49 
стр.;
4. Декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП;
5. Декларация за съгласие на субекта на данните;
6. Ценово предложение, оригинал подписано и подпечатано от Николай Кънчев -  2 стр.;
7. Предложена цена без ДДС -  7888.00 лв.

С горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на 
комисията в 15:00ч.

www.interreerobe.eu
Този документ е създаден в рамките на Проект „ Изкуство и култура - общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото 
развитие на туризма ", Проектен код: ROBG -5 7 6 , в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество „ И Н ТЕРРЕГ V-A 

Румъния -  България “ 2014 -  2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския Фонд за регионално развитие. 
Цялата отговорност за съдърж анието и публикацията се носи от Община Велико Търново.

Водещ бенефициент: Община Велико Търново 
Съдържанието на този документ не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
В -Н -И ,

р у м ъ н с к о  п р а ви тел с тво БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

С оглед на административната натовареност следващото заседание се отлага за 
по-късен етап. Председателят на комисията определи, комисията да се събере и да 
продължи своята работа най-късно до 31.01.20 г.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлия Ликоманова-Мутафчиева- Главен експерт в Дирекция 
„Проекти и програми” (ръководител проект); /

(/И ЧЛЕНОВЕ:

1. инж. Ивайло Дачев -  Главен експерт в Отдел “Техническа инфраструктура”; /1
Ж .
/7

2. Явор Иванов -  Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки”.

/ I

СТ^Г
In te r re g
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Този документ е създаден в рамките на Проект „Изкуство и култура -  общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото 
развитие на туризма ", Проектен код: ROBG -5 7 6 , в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество „ ИНТЕРРЕГ V-A 

Румъния -  България " 2014 -  2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския Фонд за регионално развитие. 
Цялата отговорност за съдърж анието и публикацията се носи от Община Велико Търново.

Водещ бенефициент: Община Велико Търново 
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