
европейски съюз

европейски фонд за регионално развитие

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!
РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ПРОТОКОЛ № 3

Днес на дата 18.02.2020 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”.

Постъпил е отговор от “Кимтекс ЛС” ООД, съдържащ обосновка на предложената 
цена - 1 0  стр.

Комисията разгледа обосновката на участника и установи, че същата не доказва 
предложената цена и следва да не бъде приемана, поради следните мотиви:

На стр. 3 е представена калкулация на цената за двата етапа: Оценка на съответствието и 
Упражняване на строителен надзор представени в две таблици. В таблицата за 
Упражняване на строителен надзор е налице аритметична грешка, която води до 
получаване на цена, различна от предложената в Ценовото предложение.
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО

Предложението е със следните цени на човеко-час:

Архитект -  130 ч.ч. х 4.70 лв./ч.ч. -  611 лв.
СК/ПБ/ПБЗ/ПУСО -  246 ч.ч. х 4.70 лв./ч.ч. -  1156.20 лв.
Електро -  130 ч.ч. х 4.70 лв./ч.ч. -  611 лв.
ВиК -  130 ч.ч. х 4.70 лв./ч.ч. -  611 лв.
ОВК/ЕЕ -  200 ч.ч. х 4.70 лв./ч.ч. -  940 лв.
Общо -  3318.20 лв., като се съберат отделните цени, а именно 611 + 1156.2 + 611 +611 + 
940, се получава сумата от 3929.20 лв., тоест с 611 лв. повече.
Съответно Допълнителните разходи върху ФРЗ от 17.8% не са 590.64 лв., а 699.40 лв. и 
Общо за ФРЗ сумата е 4628.60 лв., а не 3908.84 лв., както е посочено в обосновката.
Като добавим 270 лв. административни разходи се получава цена от 4898.60 лв. и 
печалбата от 6.28 % става 307.63 лв. вместо 262.62 лв., крайната цена за строителен 
надзор става 5206.23 лв. вместо 4441.46 лв. Така общата цена става 5869.77 лв., а не 
5105.00 лв.

В допълнение към това следва да се добави, че обявената печалба от 262.62 лв. също не е 
коректно пресметната, тъй като 6.28% от 4178.84 лв. е 262.43 лв.

С оглед на гореизложеното следва да се приеме, че предложената цена не е доказана и 
реалната цена на изпълнение е с 764.77 лв. по-висока, съгласно посоченото от самия 
участник. Тъй като същността на искането на обосновка е предложената цена да бъде 
доказана, то следва същата да не бъде приета. Комисията реши, че останалите аргументи 
в полза на предложената цена се явяват ирелевантни, след като със самата калкулация 
участникът показва, че реалната цена е по-висока от обявената и поради тази причина 
тези аргументи няма да бъдат обсъждани.

Комисията предлага участника за отстраняване на основание чл. 107, т. 3 от ЗОП.

Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на ценовите предложения на 
допуснатите участници.

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;
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВОРУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО

След като разгледа подробно ценовото 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 ценовото 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 „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 ценовото 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.

IV. 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 ценовото 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.

V. 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 ценовото предложение на участника Комисията 
установи, че същото отговаря на предварително установените условия на поръчката.
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Комисията взе решение да допусне участника до следващия етап в процедурата.

VI. 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 111 eood@abv.bg;

След като разгледа подробно ценовото 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.

Комисията пристъпи към оценяване и класиране на допуснатите участници, в 
съответствие с критериите за оценка:

Оценяването на икономически най-изгодната оферта се извършва по критерий 
„Най-ниска цена” съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. Оценяването и класирането на 
постъпилите оферти ще се извърши в съответствие с изискванията на 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.

Максималният брой точки получава офертата с предлагана най-ниска обща цена. 
Точките на останалите участници се определя в съответношение към най-ниската 
предложена цена по следната формула:

Ц п = (Ц тт/Ц 0  х 100 =  (брой точки),

Където
Ц т т  - е минималната обща предложена цена;
Ц1 -  е общата цена предложена от i-тия участник.
Най-ниската цена от 7060.50 лв. е предложена от участника “Минерва-KJI” ЕООД, 

който съгласно методиката получава максималния брой точки -  100.

Останалите участници получават следните точки съгласно методиката:

„Про Консулт ЛД“ ООД -  7060.50/13200 х 100 = 53.49 т. 

“Бул клима“ ДЗЗД -  7060.50/9500 х 100 = 74.32 т.
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[  ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

„Ай Ти Ем Проджект“ ООД -  7060.50/8444 х 100 = 83.62 т.

“Язон” ООД -  7060.50/8200 х 100 -  86.10 т.

“Алфа М-98” ЕООД -  7060.50/7888 х 100 = 89.51 т.

Въз основа на така направените оценки Комисията изготви следното класиране:

1. “Минерва-КЛ” ЕООД;
2. “Алфа М-98” ЕООД;

Останалите оценени участници се подреждат в следния ред:
3. “Язон” ООД;
4. „Ай Ти Ем Проджект“ ООД;
5. “Бул клима“ ДЗЗД;
6. „Про Консулт ЛД“ ООД.

Комисията продължи с разглеждане на съответствието на класираните на първо 
и второ място участници с критериите за подбор.

I. 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;

Участникът е декларирал, че за извършването на оценка за съответствие на 
инвестиционния проект по част енергийна ефективност ще ползва подизпълнителят 
"Енергийно обследване" ООД. Същият е подал ЕЕДОП, който отговаря на критериите за 
подбор на поръчката. Вписан е в регистъра по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ под №00042/12.11.2016 
г. Посочени са и останалите членове на екипа на участника, съгласно изискванията на 
техническата спецификация. Лицата посочени в ЕЕДОП фигурират и в списъка на 
консултанта. Същият е извършил и дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с 
този на поръчката за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата. 
Комисията констатира, че ЕЕДОП на подизпълнителя "Енергийно обследване" ООД има 
проблем с електронния подпис. На самият PDF файл няма поле с имената и датата на 
подписване. Видно е, че е направен опит документът да бъде подписан, но подписа има 
проблеми, както е отбелязано на самия файл.

Подизпълнителят следва да представи нов ЕЕДОП, който да бъде успешно 
подписан е електронен подпис.

I ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

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

Участникът е декларирал членовете на екипа си, съгласно изискванията на 
техническата спецификация. Лицата посочени в ЕЕДОП фигурират и в списъка на 
консултанта. Същият е извършил и дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с 
този на поръчката за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата. Като 
лице което отговаря на изискванията на Закона за енергийна ефективност и е вписано в 
публичния регистър по чл.44, ал.1 от Закона за енергийната ефективност е посочена инж. 
Ганка Кънчева, вписана в списъка на енергийните одитори и управител на фирма "ЕАЛ 
КОМЕРС" ЕООД, вписана в публичния регистър на АУЕР под номер 00148/19.05.2009 г.

Комисията установи, че инж. Е анка Кънчева не е вписана в регистъра на АУЕР, на 
посочения в ЕЕДОП номер е регистрирано дружеството "ЕАЛ КОМЕРС" ЕООД, която 
действително е управител на това дружество. Тъй като в регистъра на АУЕР могат да се 
вписват както физически, така и юридически лица, то следва да се заключи, че 
декларираният експерт инж. Танка Кънчева не отговаря на изискванията на ЗЕЕ, без 
значение, че е едноличен собственик на капитала и управител на дружество, което 
отговаря на тези условия и на условията на поръчката. Ако участникът иска да се позове 
на капацитета на дружество "ГАЛ КОМЕРС" ЕООД, то тогава то се явява като негов 
подизпълнител и като такъв е задължен да представи отделен ЕЕДОП, а в ЕЕДОП на 
участника следва да е изрично декларирано, че "ГАЛ КОМЕРС" ЕООД е подизпълнител, 
както и кои дейности ще бъдат извършвани от него и какъв процент от поръчката 
представляват те.

Участникът следва да посочи по какъв начин отговаря на критериите за 
подбор във връзка с наличието на лице, което отговаря на изискванията на Закона 
за енергийна ефективност и е вписано в публичния регистър по чл.44, ал.1 от 
Закона за енергийната ефективност, в екипа си.

Комисията приключи своята работа в 16:00 часа.
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Този документ е създаден в рамките на Проект „Изкуство и култура -  общи транегранични активи в подкрепа на устойчивото  
развитие на т уризма1', Проектен код: ROBG -5 7 6 , в рамките на Програма за транегранично 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 
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!
РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО

Комисията взе решение да се събере на заседание след изтичане на сроковете за 
получаване на отговори от участниците, като за целта следва да се изпратят писма до 
първите двама класирани съдържащи констатациите в настоящия протокол.

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’
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