
европейски съюз

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!
РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ПРОТОКОЛ № 2

Днес на дата 29.01.2020 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, 
и изменена със Заповед № РД 22-2134/27.12.2019 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: 
„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-tarnovo.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 на комисията изпрати писма до участниците с молба да потвърдят 
срока на валидност на представените от тях оферти до 30.06.2020 г. Писмата бяха 
изпратени на 20.12.2019 г., като всички участници потвърдиха срока на валидност. 
Срокът за работа на комисията също бе удължен от Възложителя до 30.06.2020 г.

Комисията, в съответствие с чл. 104 от ЗОП, продължи с разглеждането на 
Техническите предложения на участниците във връзка със съответствието им с 
изискванията на Възложителя.
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!
РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

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;

След като разгледа подробно техническото предложение на участника Комисията 
установи, че същото отговаря на предварително установените условия на поръчката.

Комисията взе решение да допусне участника до следващия етап в процедурата.

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;

След като разгледа подробно техническото предложение на участника Комисията 
установи, че същото отговаря на предварително установените условия на поръчката.

Комисията взе решение да допусне участника до следващия етап в процедурата.

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

На страница 2 от Техническото предложение, участникът поставя условия за 
започване на извършване на дейността -  изготвяне на доклад за оценка на 
съответствието. Там освен другите документи са посочени и Възлагателно писмо и 
доклад от конструктивно обследване за установяване на техническите характеристики на 
сградата. Изискването на тези документи не е относимо към поръчката и не отговаря на 
поставените условия в нея. По този начин участникът изменя първоначалните условия 
поставени от възложителя, за което няма такова право. В проекта на договор в чл. 5, ал. 2 
за изпълнение на дейността по изготвяне на комплексен доклад е определено следното: 
„Срокът за извършване на оценка на съответствие на инвестшщонен проект със 
съществените изисквания на строежите и изготвяне на комплексен доклад за 
съществените изисквания на инвестиционния проект във фаза работен проект по 
чл.169, ал.1, т.1-6 от ЗУТ и Наредба 7 от 15.12.2004 г. за енергийна ефективност на
сгради е ..............  работни дни от получаване на съгласувания с експлоатационните
дружества, Съвместния секретариат на Програмата за транегранично 
сътрудничество “Интеррег V-А Румъния-България” 2014-2020 и Възложителя
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БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

инвестиционен проект с приемо-предавателен протокол от представител на 
В ъ з л о ж и т е л я Видно от гореизложеното няма необходимост от предоставяне на 
Възлагателно писмо, с което да започне изпълнението на услугата. Тъй като 
техническото предложение става неразделна част от договора и с оглед невъзможността 
да се промени влязлата в сила документация от една страна и офертата на участника от 
друга, така констатираното противоречие прави невъзможно по-нататъшното участие в 
процедурата.

В допълнение към това на стр. 16 е упомената, че участникът ще изиска от 
изпълнителя да въведе система за управление на качеството. Такова условие може да 
постави единствено възложителя в рамките на процедура по избор на изпълнител за 
извършване на СМР и не е в правомощията на консултанта. Тук участникът отново 
изменя първоначалните условия на поръчката, като си присвоява функции, които не са в 
неговите правомощия.

С оглед на гореизложеното, Комисията предлага участникът за отстраняване на 
основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.

IV. Оферта от „Консорциум Мултиплекс инженеринг-Лайф енерджи“ ДЗЗД, с вх. 
№ 53-59-1/29.08.2019 г. от 09:08 часа., с 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;

*>

На стр. 93 от Техническото предложение е приложена таблица, съдържаща 
график за изпълнение на дейностите по дейност 2. Там са посочени срокове за изготвяне 
на окончателен доклад и технически паспорт -  20 (двадесет) работни дни. В следващите 
редове е посочен срок за предаване на окончателния доклад и технически паспорт на 
възложителя -  1 (един) работен ден. Срокът за тези дейности е определен в т. 3 
техническата спецификация и е следния: „Срок за изготвяне на окончателен доклад 
съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за ползване, включително 
съставяне и предоставяне на технически паспорт, съгласно Наредба №  5 от 2006 г. за 
техническите паспорти на строежите е до 20 работни дни. “ Видно от този текст, 
предоставянето на доклада и паспорта е включено в този срок, който от своя страна не 
може да надхвърля 20 работни дни. Така направеното предложение от една страна 
нарушава този максимален срок, като общо се получават 21 работни дни, а от друга е в 
противоречие с предложения срок в т. 3.3 от Техническото предложение.
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РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

С оглед на горепосоченото, в офертата на участника е налице варианти, които 
възложителят е отбелязал, че няма да приема и по този начин е налице противоречие е 
първоначално обявените условия. Освен това е предложен и по-дълъг срок от 
максимално определения в техническата спецификация и в подзаконов нормативен акт, 
което не отговаря на условията на поръчката.

С оглед на гореизложеното, Комисията предлага участникът за отстраняване на 
основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.

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

След като разгледа подробно техническото предложение на участника Комисията 
установи, че същото отговаря на предварително установените условия на поръчката.

Комисията взе решение да допусне участника до следващия етап в процедурата.

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;

След като разгледа подробно техническото предложение на участника Комисията 
установи, че същото отговаря на предварително установените условия на поръчката.

Комисията взе решение да допусне участника до следващия етап в процедурата.

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;

След като разгледа подробно техническото предложение на участника Комисията 
установи, че същото отговаря на предварително установените условия на поръчката.

Комисията взе решение да допусне участника до следващия етап в процедурата.
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VIII. Оферта от “Минерва-KJI” 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;

След като разгледа подробно техническото предложение на участника Комисията 
установи, че същото отговаря на предварително установените условия на поръчката.

Комисията взе решение да допусне участника до следващия етап в процедурата.

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;

След като разгледа подробно техническото предложение на участника Комисията 
установи, че същото отговаря на предварително установените условия на поръчката.

Комисията взе решение да допусне участника до следващия етап в процедурата.

След разглеждането на техническите предложения на участниците във връзка с 
тяхното съответствие с изискванията на Възложителя Комисията продължи със своята 
работа като пристъпи към разглеждане на ценовите предложения на допуснатите 
участници и оценка на офертите съгласно критериите на поръчката.

Комисията първоначално установи, че Ценовите предложения на всички 
участници отговарят на изискванията на Възложителя, след което започна проверка по 
чл. 72, ал. 1 от ЗОП.

При извършване на проверката комисията установи, че участника “Кимтекс JIC” 
ООД е предложил цена, която е с 20% по-ниска от средната стойност на предложенията 
на останалите участници.

Общата цена на останалите участници е 13200 + 9500 + 8444 + 8200 + 7060.50 + 
7888 = 54292.50

Разделено на 6 = 9048.75 -  20% = 7239.00;

Така получената сума е по-голяма от предложената от участника -  5105.
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!
РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

Комисията взе решение да изпрати писмо с искане за представяне на обосновка до 
участника и да направи следващо заседание след изтичане на срока за нейното 
получаване. 

Комисията приключи своята работа в 16:45 часа 

КОМИСИЯ в състав:

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

И ЧЛЕНОВЕ: и
1. инж. Ивайло Дачев -  Главен експерт в Отдел “Техническа инфраструктура”;

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