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ПРОТОКОЛ № 6

Днес на дата 05.05.2020 г. в 10:00 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-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”.

Комисията продължи работата си е разглеждане на постъпилите отговори е 
изисканите допълнителни документи.

Комисията като взе предвид Закона за мерките и действията по време на 
извънредното положение и неговото изменение от 09.04.2020 г. прецени, че с 
направените изменения спирането на сроковете не се отнася до обществените поръчки и 
в този смисъл извършените до момента от комисията действия са законосъобразни и не е 
необходимо да се извършват наново. Вземайки това предвид, Комисията прецени, че не е
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необходимо да изпраща отново искане за представяне на допълнителни документи до 
участника “Язон” ООД.

На 20.03.2020 г. комисията изпрати писмо с № 5300-1668-1/20.03.20г. до 
участника „Ай Ти Ем Проджект“ ООД, с което изиска да представи допълнителни 
документи и информация във връзка със съответствието с критериите за подбор. Към 
настоящия момент законовият срок от 5 работни дни е изтекъл и такъв отговор не е 
постъпил в сградата на общината към днешна дата.

Във връзка с гореизложеното комисията предлага участникът да бъде отстранен 
от процедурата на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП.

Комисията пристъпи към разглеждане на следващия участник в класирането във 
връзка с условията за допускане и критериите за подбор.

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 подробно разгледа ЕЕДОП на участника Комисията направи следните 
заключения:

Участникът е представил три ЕЕДОП по един за участниците в обединението и 
един за самото обединение. Декларирано, е че участникът е извършил услуги сходни с 
предмета на поръчката, както и че същият разполага с екип притежаващ необходимата 
професионална компетентност, включително координатор по безопасност и здраве 
съгласно чл. 137, ал. 1 ЗУТ и чл. 6, ал (2) НАРЕДБА № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за 
условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите 
за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на 
строителен надзор за всяка от следните части: - Част Архитектура; - Част 
Конструктивна; - Част Енергийна ефективност; - Част ОВК; - Част ВиК; - Част 
Електрическа; - Част План за безопасност и здраве; - Част Пожарна безопасност; - Част 
План за управление на строителните отпадъци. Комисията направи проверка в регистъра 
на ДНСК и установи, че декларираното отговаря на наличната информация. Участникът 
в Обединението „Климакомерс“ ООД е регистриран в регистъра на АУЕР и отговаря на 
условията на поръчката, което се потвърди от проверка в регистъра.

Комисията прецени, че участникът отговаря на условията за допускане и 
критериите за подбор и следва да бъде класиран.
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Комисията изготви следното класиране:

1. “МИНЕРВА-КЛ” ЕООД;
2. “БУЛ КЛИМА“ ДЗЗД.

ОСТАНАЛИТЕ ОЦЕНЕНИ УЧАСТНИЦИ СА:

1. „ПРО КОНСУЛТ ЛД“ ООД.

ОТСТРАНЕНИТЕ ОТ ПРОЦЕДУРАТА УЧАСТНИЦИ СА СЛЕДНИТЕ:

1. “АГЕНЦИЯ СТРОЙКОНТРОЛ -  ВТ” ООД;
2. „КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ-ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ“ ДЗЗД;
3. „АЙ ТИ ЕМ ПРОДЖЕКТ“ ООД;
4. “КИМТЕКС ЛС” ООД;
5. “ЯЗОН” ООД;
6. “АЛФА М-98” ЕООД.

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класирания на 
първо място участник:

“МИНЕРВА-КЛ” ЕООД 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:

Комисията предава всички протоколи от работата си заедно с останалите документи 
изготвени по време на нейната работа на възложителя за одобрение и за издаване на 
решение за избор на изпълнител.
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Комисията приключи своята работа в 12:00 часа
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