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ПРОТОКОЛ № 2 

Днес, 07.02.2020 г. в 09:00 ч., в сградата на Община Велико Търново, Комисията по чл. 
51, ал. 1 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед № РД 22 -
9/03.01.2020г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи разглеждането на офертите, 
постъпили във връзка с участие в обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура с 
предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг - проектиране, строителство и 
авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", по обособени 
позиции: 

Обособена позиция №1:Инженеринг на обект „Изграждане на пешеходен надлез над улица 
„Магистрална"; 

Обособена позиция №2: Инженеринг на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между 
улици „Христо Ботев", „7-ми юли", „Цар Т. Светослав" 

Обособена позиция №3: Инженеринг на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между 
улици „Беляковско шосе", бул. „България", ул. „Полтава", ул. „Освобождение", ул. „Краков" 

Обособена позиция №4: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг 
„Сержантско училище"; 

Обособена позиция №5: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг 
„Френхисар". Откритата процедура е с публикувано Обявление за поръчка с ID 945011 на дата 
21.11.2019г., с уникален номер в РОИ: 00073-2019-0069, с адрес на профила на купувача на 
Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/732/ 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж.Динко Кечев - Директор Дирекция „СУТ" в Община Велико 

Търново; 
И ЧЛЕНОВЕ: 
1. инж.Валентина Миткова - Началник отдел „ТР" в Община Велико Търново; 
2.инж.Цанко Бояджиев - Началник отдел „ТИ" в Община Велико Търново; 
3. Ана Тодорова - Главен експерт в Дирекция „БФ в Община Велико Търново; 
4. Александър Колев - Главен експерт в Дирекция ОП в Община Велико Търново; 

На дата 29.01.2020 г. бе изпратен до участниците в процедурата протокола от работата на 
комисията, като същия, бе качен в електронната преписка в профил на купувача на Възложителя 
- https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/732/ 

В отговор на изпратения протокол, постъпиха в срок отговори от следните участници: 
- вх.№5300-20866-5/31.01.2020г. от ДЗЗД „ПЛАНЕКС" 
- вх. №53-2900-1/31.01.2020г. от ДЗЗД „В.Търново - ПП" 

Получаването на писмата е удостоверено чрез обратна разписка. 

В изпълнение на срока по чл. 54, ал. 9 ППЗОП участниците, по отношение на които е 
констатирано липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 
състояние или критериите за подбор, представиха на комисията следното: 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020 г. Страница 1 
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I . Отговор от от ДЗЗД „В.Търново - ПП", с вх.№53-2900-1/31.01.2020г., с адрес за 
кореспонденция: град Стара Загора, зона „Голеш", тел: 0885604305, лице за контакт: 
Донка Иванова, съдържа: 

Участника е представил 1 брой папка съдържаща заверено копие от Анекс към договор 
за създаване на обединение. 

Съгласно констатациите на комисията описани в протокола изпратен до участника: 
„Участника е представил заверено копие от договор за създаване на обединение, като 
партньори са „ПСК ПЪТСТРОЙ" ЕООД и „ПСК Виастрой" ЕООД. В представения договор е 
посочено процентно разпределение на изпълнението на дейностите. Посочено е че управляващ 
партньор е „ПСК ПЪТСТРОЙ" ЕООД, а представител на обединението е Стойчо И. Иванов. 
Разписани са права и задължения на страните. Заложени са клаузи за солидарна отговорност до 
изтичане на всички гаранционни срокове по договора за обществена поръчка. Относно 
разпределението на дейностите, е посочено, че „ПСК ПЪТСТРОЙ" ЕООД ще изпълнява: 

- дейности по строително - монтажни работи, описани в документацията и техническата 
спецификация за обществената поръчка, че ще осигури необходимите сертификати и документи, 
че ще осигури гаранция за обекта и финансиране, осигуряване на инженерно технически състав 
за изпълнение на поръчката и др. 

„ПСК Виастрой" ООД ще изпълнява: 
- Ще осигури необходимите документи доказващи изискванията относно технически 

способности за изпълнение на обществената поръчка, сертификати и документи доказващи 
опита изискуем по процедурата. Ще осигурява логистични, спедиторски и счетоводни услуги от 
етап подаване на оферта до окончателното изпълнение на договора за обществената поръчка. 

След анализ на представената информация, относно представеното споразумение за 
обединение комисията установи следното: 

1. Предметът на позицията „инженеринг" който включва в себе си изпълнението на три 
компонента - проектиране, строителство и авторски надзор. В представеното разпределение на 
дейностите от участника, комисията не установи кой от партньорите ще изпълнява 
проектиране и авторски надзор." 

В представеното заверено копие на анекс към споразумение за създаване на обединение, е 
представена информация че: 

- считано от датата на подписване на анекса страните са се споразумяли да изменят 
чл.10, ал.4 от договора за създаване на ДЗЗД, като „ПСК Пътстрой" ЕООД, ще изпълнява 
проектиране и авторски надзор" 

След като комисията обсъди представената информация в анекса към договор създаване 
на обединение, установи съответствие на разпределението на отговорностите и задълженията, 
както и разпределението на задачите на партньорите в обединението. 

Предвид съдържащата се информация в офертата на участника и допълнително 
предоставената информация, комисията единодушно решава, че участника отговаря на 
изискванията за лично състояние и на поставените критерии за подбор и допуска участника до 
етап разглеждане на техническото предложение и проверка за съответствие с предварително 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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обявените изисквания. Решението комисията взе след като представените документи и 
информация лично се разгледаха от всеки един от комисията. 

II. Отговор от ДЗЗД „ПЛАНЕКС", с вх.№5300-20866-5/31.01.2020г., с адрес за 
кореспонденция: град Велико Търново, улица „Магистрална" №3, лице за контакт: 
Кристиян Дешков, съдържа: 

Участника е представил 1 брой папка съдържаща заверено копие от Анекс към договор 
за създаване на обединение. 

Съгласно констатациите на комисията описани в протокола изпратен до участника: 
„ Участника е представил заверено копие от споразумение за създаване на обединение, 

като партньори са „ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТИРА " ЕООД u „ПЛАНЕКС БУРГАС" ООД. В 
представеното споразумение е посочено процентно разпределение на изпълнението на 
дейностите. Посочено е, че управляващ партньор е „ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА " ЕООД, а 
представител на обединението е Кристиян П. Дешков. Разписани са права и задължения на 
страните. Заложени са клаузи за солидарна отговорност до изтичане на всички гаранционни 
срокове по договора за обществена поръчка. Относно разпределението на дейностите, е 
посочено, че „ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА " ЕООД ще изпълнява: 
- строително-монтажни работи 
-осигуряване на инженерния, ръководно-техническия персонал и необходимата за строителния 
процес работна ръка, строително оборудване, техника и съоръжения и др. 
„ПЛАНЕКС БУРГАС" ООД ще изпълнява: 
- Изпълнение на доставка на материали 
- Осигуряване на организацията по подготовка и представяне на оферта;сключване на договор; 
организационната дейност в работата на обединението; координацията на дейностите по 
изпълнението и комуникация между възложителя и обединението; следене за счетоводните 
записвания във връзка с изпълнението на дейностите; контрол относно коректно и правилно 
водене на счетоводната документация; административно контролни функции във връзка с 
изпълнението на договора за обществена поръчка; координация между партньорите и др. 

След анализ на представената информация, в споразумението за обединение, комисията 
установи следното: 

1. На стр. 3, чл.7, ал.З е записано, че представляващ на обединението е Кристиян 
Дешков, като недвусмислено е записано „да подпише и представи офертата от името и за 
сметка на обединението и да сключи договор с възложителя за изпълнение на обществената 
поръчка лично ши чрез упълномощено от него лице. ", като същевременно това изрично е 
вменено в задълженията на партньора „ПЛАНЕКС БУРГАС" ООД. Комисията не може 
еднозначно да установи на кого е вменено това задължение. 

2. Предметът на позицията „инженеринг" включва в себе си изпълнението на три 
компонента - проектиране, строителство и авторски надзор. В представеното разпределение 
на дейностите от участника, комисията не установи кой от партньорите ще изпълнява 
проектиране и авторски надзор. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. Страница 3 
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В представеното заверено копие на анекс към споразумение за създаване на обединение, е 
представена информация че: 

„Планекс Инфраструктура" ЕООД ще изпълнява: 

- Изпълнение на проектиране, строително-монтажни работи и авторски надзор; 

- осъществяване на организацията по подготовка и представяне на офертата; Сключване 
на договор; Координация на дейностите по изпълнението и комуникация между възложителя и 
обединението; Осигуряване на инженерния, ръководно-техническия персонал и необходимата за 
строителния процес работна ръка, строително оборудване, техника и съоръжения и др. 

„Планекс Бургас" ООД ще изпълнява: 

- Изпълнение на доставка на материали; 

- осигуряване на работна ръка, строително оборудване, техника и съоръжения и др.; 

След като комисията обсъди представената информация в анекса към договор създаване 
на обединение, установи съответствие на разпределението на отговорностите и задълженията, 
както и разпределението на задачите на партньорите в обединението. 

Предвид съдържащата се информация в офертата на участника и допълнително 
предоставената информация, комисията единодушно решава, че участника отговаря на 
изискванията за лично състояние и на поставените критерии за подбор и допуска участника до 
етап разглеждане на техническото предложение и проверка за съответствие с предварително 
обявените изисквания. Решението комисията взе след като представените документи и 
информация лично се разгледаха от всеки един от комисията. 

Комисията продължи своята работа с разглеждане и оценка на техническите предложения 
на допуснатите участници за съответствие с минимално изискуемото съдържание посочено в 
документацията. Комисията започна да анализира представената информация от участниците по 
реда на постъпване на офертите им както следва и съгласно утвърдената методика: 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ 
НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА 

1.0ценяването на икономически най-изгодната оферта се извършва по критерий 
„Оптимално съотношение качество/цена" съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. Оценяването и 
класирането на постъпилите оферти ще се извърши в съответствие с изискванията на ЗОП. 

2 . МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА(ПРИЛОЖИМА ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ). 
Офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и които отговарят на 
предварително обявените условия на Възложителя за технически възможности и квалификация 
подлежат на комплексна оценка за определяне на икономически най-изгодната оферта, чрез 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020 г. Страница 4 
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„оптимално съотношение качество/цена" по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП: въз основа на цена и 
качествен показател. 

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на 
участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с 
изискванията на документацията за обществената поръчка и техническите спецификации. 
Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил техническо 
предложение, което не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. 

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта с 
критерий за възлагане „оптимално съотношение цена/качество". 

Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести и 
съгласно комплексната оценка (КО) по следната формула: 

КО = ОПК + СИ + СИпро + ФП 
Максимален брой точки КО - 100 

Показатели за оценяване приложимо за обособена позиция №1: 

1.1 ОПК - Професионален капацитет на участника -тегловен коефициент 25 точки 
Показателят ОПК се изчислява като сбор от точките по следната формула: 

ОПК= ОПК1 + ОПК2 + ОПКЗ, 
където: 
ОПК1 е показател за професионалната компетентност на предложения от Участника 

„Проектант по част „Архитектура"; 
ОПК2 е показател за професионалната компетентност на предложения от Участника 

„Проектант по част „Конструктивна" 
ОПКЗ е показател за професионалната компетентност на предложения от Участника 

„Технически ръководител"; 

Лицето да има висше образование със специалност „Архитектура" и минимална 
образователно-квалификационна степен „магистър" или еквивалентна специалност, придобита в 
чужбина. 

Лицето да е участвало като архитект или на подобна позиция при проектирането на 
обекти, сходни с предмета на поръчката, като това обстоятелство се удостоверява/доказва с 
удостоверения за добро изпълнение, копие от трудова книжка или приемо-предавателен 
протокол или копие от разрешение за строеж за съответния обект, или комплексен доклад за 
оценка на съответствието на изработен от лицето проект в който е изработил частта 
„Архитектура" или друг еквивалентен документ, удостоверяващ участието на лицето в 
конкретното проектиране. Лицето да притежава пълна проектантска правоспособност. 

Точките по ОПК1 се присъждат по следния начин: 
• един завършен обект - 6 точки; 
• два или три завършени обекта включително - 8 точки; 
• четири или повече завършени обекта - 10 точки. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020 г. Страница 5 
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Забележка: за завършен обект се приема такъв за който е изготвена оценка на съответствието на 
инвестиционния проект или е издадено разрешение за строеж. 

Лицето да има професионален опит като проектант по част Конструктивна при 
проектирането на обекти, сходни с предмета на поръчката, като това обстоятелство се 
удостоверява/доказва с удостоверения за добро изпълнение, копие от трудова книжка или 
приемо-предавателен протокол или копие от разрешение за строеж за съответния обект, или 
комплексен доклад за оценка на съответствието на изработен от лицето проект в който е 
изработил частта „Конструктивна" или друг еквивалентен документ, удостоверяващ участието 
на лицето в конкретното проектиране. 

Точките по ОПК2 се присъждат по следния начин: 
• един завършен обект - 1 точка; 
• два или три завършени обекта включително - 3 точки; 
• четири или повече завършени обекта - 5 точки. 

Забележка: за завършен обект се приема такъв за който е изготвена оценка на 
съответствието на инвестиционния проект или е издадено разрешение за строеж. 

Лицето да има придобита квалификация „строителен инженер", „инженер" или архитект, 
или средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита квалификация в 
областите „Архитектура и строителство" и „Техника" или еквивалентна специалност, придобита 
в чужбина, съгласно чл.163а от ЗУТ. 

Лицето да е участвало като Технически ръководител при изпълнението на строителни 
обекти сходни с предмета на поръчката, като това обстоятелство се удостоверява/доказва с 
удостоверение, копие от трудова книжка, заповед за назначаване на обект за техн.ръководител 
или друг еквивалентен документ, удостоверяващ участието на лицето в конкретното 
строителство. 

Точките по ОПКЗ се присъждат по следния начин: 

• от 1 до 3 завършени обекта включително - 6 точка; 
• между 3 и 5 завършени обекта включително - 8 точки; 
• над 5 завършени обекта - 10 точки. 

Забележка: за завършен обект се приема такъв за който е подписан протокол обр.19 или акт 
обр.15 или актобр.16 или друг аналогичен документ. 

Показатели за оценяване приложими за обособени позиции от позиция №2 до №5 
включително: 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. Страница 6 
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1.2 ОПК - Професионален капацитет на участника -тегловен коефициент 25 точки 
Показателят ОПК се изчислява като сбор от точките по следната формула: 

ОПК= ОПК1 + ОПК2 + ОПКЗ, 
където: 
ОПК1 е показател за професионалната компетентност на предложения от Участника 

.Проектант по част „Пътна"; 
ОПК2 е показател за професионалната компетентност на предложения от Участника 

,Проектант по част „Геодезия" 
ОПКЗ е показател за професионалната компетентност на предложения от Участника 

.Технически ръководител"; 

Лицето да има висше образование със специалност „Транспортно строителство" и 
минимална образователно-квалификационна степен „магистър" или еквивалентна специалност, 
придобита в чужбина. 

Лицето да е участвало като инженер или на подобна позиция при проектирането на 
обекти, сходни с предмета на поръчката, като това обстоятелство се удостоверява/доказва с 
удостоверения за добро изпълнение, копие от трудова книжка или приемо-предавателен 
протокол или копие от разрешение за строеж за съответния обект, или комплексен доклад за 
оценка на съответствието на изработен от лицето проект в който е изработил частта „Пътна" или 
друг еквивалентен документ, удостоверяващ участието на лицето в конкретното проектиране. 
Лицето да притежава пълна проектантска правоспособност. 

Точките по ОПК1 се присъждат по следния начин: 
• един завършен обект - 6 точка; 
• два или три завършени обекта включително - 8 точки; 
• четири или повече завършени обекта - 10 точки. 

Забележка: за завършен обект се приема такъв за който е изготвена оценка на съответствието 
на инвестиционния проект или е издадено разрешение за строеж. 

Лицето да има професионален опит като проектант по част „Геодезия" при 
проектирането на обекти, сходни с предмета на поръчката, като това обстоятелство се 
удостоверява/доказва с удостоверения за добро изпълнение, копие от трудова книжка или 
приемо-предавателен протокол или копие от разрешение за строеж за съответния обект, или 
комплексен доклад за оценка на съответствието на изработен от лицето проект в който е 
изработил частта „Геодезия" или друг еквивалентен документ, удостоверяващ участието на 
лицето в конкретното проектиране. Лицето да притежава пълна проектантска правоспособност. 

Точките по ОПК2 се присъждат по следния начин: 
• един завършен обект - 1 точка; 
• два или три завършени обекта включително - 3 точки; 
• четири или повече завършени обекта - 5 точки. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020 г. Страница 7 
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Забележка: за завършен обект се приема такъв за който е изготвена оценка на 
съответствието на инвестиционния проект или е издадено разрешение за строеж. 

За ОПКЗ 
Лицето да има придобита квалификация „строителен инженер", „инженер" или архитект, 

или средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита квалификация в 
областите „Архитектура и строителство" и „Техника" или еквивалентна специалност, придобита 
в чужбина, съгласно чл. 163а от ЗУТ. 

Лицето да е участвало като Технически ръководител при изпълнението на строителни 
обекти сходни с предмета на поръчката, като това обстоятелство се удостоверява/доказва с 
удостоверение, копие от трудова книжка, заповед за назначаване на обект за техн.ръководител 
или друг еквивалентен документ, удостоверяващ участието на лицето в конкретното 
строителство. 

Точките по ОПКЗ се присъждат по следния начин: 

• от 1 до 3 завършени обекта включително - 6 точка; 
• между 3 и 5 завършени обекта включително - 8 точки; 
• над 5 завършени обекта - 10 точки. 

Забележка: за завършен обект се приема такъв за който е подписан протокол обр. 19 или акт 
обр.15 или акт обр. 16 или друг аналогичен документ. 

Важно: Участниците, независимо за коя обособена позиция участват, представят 
заверени копия на доокументи, удостоверяващи опита на експертите по показател ОПК, 
респективно ОПК1, ОПК2 и ОПКЗ 

1. СИ - срок за изпълнение на строителството - тегловен коефициент - 10% 
Изчислява се по формулата: 
СИ = CHmin / CHi х 10 ( брой точки ), 
където: 
CHmin е най-краткият предложен от Участник срок за изпълнение на 

строителството по съответната обособена позиция; 

CHi е предложения от Участник (i) срок за изпълнение на строителството по 
съответната обособена позиция; 

Забележка: За дейностите, включени в обхвата по съответната обособена позиция, 
срокът за изпълнение следва да бъде не по-кратък от 180 календарни дни и не по-дълъг от 
360 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде 
цяло число. 

2. СИ„ро - срок за изпълнение на проектиране - тегловен коефициент - 10% 
Изчислява се по формулата: 
СИ„ро = CHmin / CHi х 10 ( брой точки ), 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020 г. Страница 8 
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където: 
CHmin е най-краткият предложен от Участник срок за изпълнение на 

проектирането по съответната обособена позиция; 
CHi е предложения от Участник (i) срок за изпълнение на проектирането по 

съответната обособена позиция; 

Забележка: За дейностите, включени в обхвата по съответната обособена позиция, срокът 
за изпълнение следва да бъде не по-кратък от 120 календарни дни и не по-дълъг от 180 
календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло 
число. 

3. ФП - Финансов показател - тегловен коефициент - 55% 
Изчислява се по формулата: 
ФП= Ц1х 15 + Ц2 х 10+ ЦЗ х 30 (брой точки), където: 
Ц т ш е най-ниската предложена от Участник цена за изпълнение на поръчката; 

Ценово предложение (Цоб.) - предложена от участника цена за изпълнение на дейностите, като 
оценката се формира по следния начин: 

ФП = Ц1 + Ц2 + ЦЗ, където, 
Ц1 е цената предложена от участника за работен проект, с максимална тежест 15т.; 
Ц2 е цената предложена от участника за осъществяване на авторски надзор по време на 
строителството, с максимална тежест 10т.; 
ЦЗ е цената предложена от участника за строителството, с максимална тежест 30т.; 

Всеки под показател се пресмята по следната формула: 
Ц1=Ц1тн|/ЦП х 15, където: 
Ц 1 т ш е минимално предложената цена за изпълнение на работен проект; 
ЦН е предложената цена за работен проект на съответния участник; 

Ц2=Ц2гтп/Ц21 х 10, където: 
Ц2тш е минимално предложената цена за осъществяване на авторски надзор по време на 
строителството; 
H2i е предложената цена за осъществяване на авторски надзор по време на строителството на 
съответния участник; 

ЦЗ=ЦЗтт/ЦЗ! х 30, където: 
ЦЗтш е минимално предложената цена за изпълнение на строителството; 
H3i е предложената цена за изпълнение на строителството на съответния участник; 

От участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за изпълнение на 
поръчката по-висока от определената от Възложителя в настоящата документация финансова 
рамка. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОГ1РР 2014-2020 г Страница 9 
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Забележка: На оценка подлежат предложените цени без ДДС по показател ФП и под 
показатели Ц1, Ц2 и ЦЗ; 
Забележка: Участниците нямат право да предлагат стойност по някой от показателите, 
която надвишава прогнозната стойност за съответната дейност в настоящата 
документация, в противен случай ще бъдат предложение за отстраняване от процедурата. 
Оценката по отделните показатели и под показатели се представя в числово изражение с точност 
до втория знак след десетичната запетая. Максималната комплексна оценка, която може да 
получи една оферта е 100 (сто) точки. 
Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената Комплексна оценка, 
като на първо място се класира участникът, получил най-висока оценка на офертата. 
При несъответствие между изписаното с цифри и изписаното с думи, за вярно се приема записът 
с думи. 

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително 
обявените от Възложителя условия и при спазване на разпоредбата на чл.58 от ППЗОП. 

I. Оферта от ДЗЗД „ПЛАНЕКС", партньори в обединението „ПЛАНЕКС 
ИНФРАСТРУКТУРА" ЕООД и „ПЛАНЕКС БУРГАС" ООД, с вх. №53-2897-1/30.12.2019г. 
в 09:24ч., с адрес за кореспонденция: град Велико Търново, улица „Магистрална" №3, тел: 
0888 166122, email: planexinfrastructure@abv.bg , лице за контакт: Кристиян Дешков, за 
обособена позиция №1 съдържа: 

Комисията извърши проверка за наличие на задължително изискуемото минимално 
съдържание в съответствие с изискванията на документацията и техническата спецификация, 
преди да извърши изчисления по методиката за оценка. 

Участника е приложил в офертата си декларация за конфиденциалност, като в нея е 
посочил че в офертата му се съдържа търговска тайна в частта „Организация на работата", част 
от техническото предложение. 

Съгласно условията на утвърдената документация комисията извърши проверка относно 
наличието на минимално изискуемото съдържание посочено в документацията, а именно: 

„ Обяснителна записка - план за организацията и реализация на поръчката (методология на 
работа). В обяснителната записка, участникът посочва информацията, съгласно указанията 
от настоящата документация и техн. спецификация. 

Участникът следва да направи предложение, което да показва задълбочено познаване на 
цялостния процес по изпълнение на поръчката, в т.ч. и начина на извършването му; видовете 
дейности, необходими за изпълнение на поръчката. 
1. Участникът следва да разпише организация за изпълнение на предмета на поръчката, 
отнасяща се до дейностите на изпълнение при евентуалното възлагане на договора и да 
предложи последователността и взаимообвързаността на предвидените от него работи, 
включително чрез определяне на тяхната продължителност и периодичност, съобразно 
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„индикативна количествена сметка" част от техническата спецификация, както и да 
приложи декларация свободен текст с конкретно предложени гаранционни срокове, за 
изпълнени строителни и монтажни работи, на обекта в съответствие с техническата 
спецификация. Представената организация на работа трябва да гарантира своевременност, 
ефективност, изпълнение в съответствие с действащото в страната законодателство, 
качество и координация на целия процес. 
2. В обяснителната записка трябва да се опише разпределението на техническите средства и 
човешкия ресурс с посочени задължения и отговорности на лицата, както и взаимоотношения 
между тях, както и да се приложи линеен график в календарни дни за видовете дейности, 
съгласно „индикативна количествена сметка", част от техническата спецификация и 
разпределение на ресурси (техника и съоръжения) и работна сила необходими за изпълнението 
на поръчката. Участникът задължително трябва да поеме ангажимент да осигури лице, с 
което представител на възложителя да контактуват по всички въпроси, касаещи 
изпълнението, и което при необходимост - болест, нетрудоспособност и т.н. да бъде 
заместено от друго лице. Посочват се трите имена на определените лица и мобилен телефон 
за връзка с тях с и от представители на Възложителя. При промяна на определените лица или 
на номерата на телефоните, изпълнителят е длъжен да уведоми своевременно възложителя. 
3. Участникът следва да предложи мерки за управление и контрол на качеството и опазване на 
околната среда при изпълнението на договора. Описват се дейностите по извършвания от 
участника контрол в процеса на изпълнение на работата, съгласно изискванията на 
нормативните документи, Общината, Пожарна безопасност и защита на населението и dp. с 
цел опазване на околната среда и здравето на хората. 

Подходът следва да отговаря на изискванията на възложителя, посочени в указанията, 
техническата спецификация, проекта на договор, на действащото законодателство, на 
съществуващите технически изисквания и стандарти и да е съобразен с предмета на 
поръчката. Подходът трябва да бъде ясен, разбираемо представен и свързан с предмета на 
поръчката. 
Комисията преценява разбирането на участника за обхвата на обществената поръчка, 
преценката за необходимите ресурси и организацията на работата в етапа на реализация 
предмета на договора, която участникът възнамерява да създаде. Комисията преценява дали 
предложената организация би осигурила в достатъчна степен качество на изпълнение на 
поръчката и доколко съществува сериозен риск от вътрешен организационен проблем за 
изпълнението на предмета и. 
Комисията преценява дали предложените методи и начини на управление на процесите от 
участника биха довели до качествено и навременно изпълнение на дейностите - предмет на 
поръчката, дали приложеното описание на начина, по който ще се гарантират резултатите, е 
добре обосновано и дали предвиденият вътрешен контрол в максимална степен ще гарантира 
качествено изпълнение на услугата и устойчивост на резултатите. 
Забележка: Оферти с Техническо предложение, в което няма съдържанието на 
горепосочената информация, ще бъдат отстранени от участие и няма да бъдат допуснати до 
оценяване. 
Предложението за изпълнение на поръчката следва да се изготви в съответствие с 
техническите спецификации и изискванията на възложителя. 
Участниците правят своите предложения в свободен текст относно предлагания срок за 
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реакция за отстраняване на дефект в обяснителните си записки към техническото 
предложение за изпълнение на поръчката в календарни дни. Участниците са длъжни да 
предложат доставчигщте и/или производителите на материалите посочени в дейностите на 
част Организация и безопасност на движението по всички позиции с изключение на обособена 
позиция №4. 

Приложимо само за обособена позиция №1: Участниците следва да представят към 
техническото си предложение визия за проектирането - визуализация на пешеходния надлез, 
който да показва идеята за проектиране на участника. Тя трябва да съдържа минимум външен 
изглед на надлеза, от четири страни (посока от гр.Варна -гр.София, от гр.София-гр.Варна) от 
двете страни за преминаване на пешеходците (от страната на парк Никола Габровки(ПИ с 
идентификатор 10447.514.417) и района на Търговски парк (ПИ с идентификатор 
10447.514.419), като следва да е съобразена с заданието за проектиране. " 
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Участника е представил организация на работа с описание на обществената поръчка , 
етапи на изпълнение на предмета на поръчката - изработка на работен проект, изпълнение на 
СМР и осъществяване на авторски надзор. Посочено е че изпълнението на СМР ще се 
изпълнява в съответствие с ЗУТ и ще започне след издаване на разрешение за строеж., като също 
така ще се изпълнява в съответствие с ободрен работен проект, при спазване на всички 
действащи към настоящия момент закони в Р.България, правилници и нормативи касаещи 
изпълнението на обекта. Представено е детайлно описание на процеса на управление на 
изпълнение на договора, включително и на осъществяване на вътрешен контрол при изпълнение 
на поръчката. Участника е представил технологична таблица която дава основна визия на 
необходимите задачи и начин на постигане на целите и очакваните резултати. Таблицата 
визуализира, етапи на изпълнение на дейността с информация за подетапи, като за всеки етап са 
представени описание на видовете строителни дейности с разпределение на човешките ресурси 
и механизация. Посочени са лица за контакти и начин на комуникация с Възложителя, 
организация по съгласуване с компетентните инстанции на започването на строителната дейност 
и организация на работната площадка. Участника е представил информация за технология на 
изпълнение на изкопни работи, кофражни работи, бетонови работи и др. 

Участника е представил описание на ключовите моменти при изпълнение на основните етапи 
на строителството, като е посочил че при изпълнението на обекта ще се постигне високо 
качество. Като техническото преимущество е посочил че разполага с квалифициран персонал 
за извършването на всички дейности по предмета на поръчката. Участника е представил 
последователност която гарантира изпълнението на комплекса от дейности по проектиране, 
строителство и авторски надзор. Представена е информация в таблична форма за етапите на 
изпълнение на дейностите по проекта. Представено е описание на видовете СМР, предлагана 
технология в съответствие с нормативните изисквания, добрите строителни практики и 
техническата спецификация. Участникът е представил ефективни мерки за вътрешен контрол и 
организация на работата на строителния екип, като е посочил че системата за вътрешен контрол 
включва в себе си цялостна политика и процедури възприети от ръководството на дружеството 
за постигане на качественото изпълнение на поръчката. Представена е информация касаеща 
предлаганата организация съобразена с техническата спецификация и особеностите на обекта за 
осигуряване на безопасна работа , представени са мерки за осигуряване на безопасност и здраве 
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при извършване на строителството. Участника е представил информация и за мерки за опазване 
на околната среда при изпълнение на СМР. Записано е описание на въздействието върху 
околната среда при изпълнението на СМР и приложени мерки за намаляване на негативното 
въздействие върху околната среда. Обединението е посочило че ще спазва всички изисквания на 
компетентните власти във връзка с опазването на околната среда, че отпадъците ще бъдат 
депонирани на безопасно място, така че да не замърсяват почвите, подпочвените води или 
водните пластове. Участника е поел ангажимент, че по време на изпълнение на строителството, 
ще пази обекта почистен от строителство и битови отпадъци, като всички материали на обекта 
ще бъдат складирани подредено, а при завършване на работите окончателно ще почистят обекта 
и ще отстранят всички временни съоръжения, като също така ще почистят заобикалящата 
околна среда. Участника е представил мерки отнасящи се до социалните характеристики, 
гарантиращи намаляването на негативното въздействие от изпълнението върху кръга от 
засегнати лица. Посочена е нормативна база към която участника ще се придържа при 
изпълнение на поръчка, като е представена информация че ще де изпълнява контрол върху 
логистиката и складирането на материали. Представена е информация и за разработен план за 
качество на обединението с разбити под етапи при спазването му. Представени са отговорини 
лица и разпределение на задълженията н технически ръководител, експерт ПУСО, Координато 
по ЗБУ. С цел намаляване на запрашеността участника е представил информация, че 
строителните материали ще се депонират само на определените за това места, ще се ограничи 
преместването на земна маса, като също така на обекта ще се осигури водоносна която да 
навлажнява работните участъци при необходимост, като след завършване на строителството 
всички прилежащи площи ще бъдат почистени. Представен е списък на материалите посочени в 
част „Организация и безопасност на движението". Съгласно изискването от техническата 
спецификация, участниците следва да направят предложение за гаранционни срокове както 
следва „1. Гаранционният срок за изпълнени строителни - монтажни работи е по 
предложение на участника. Предлаганият гаранционен срок на изпълнени строителни и 
монтажни работи не трябва да бъде по-кратък от предвиденият за този вид СМР срок - чл. 
20, ал. 4, т. 10 от Наредба № 2/31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на 
троежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни и неможе да надхвърля този срок повече от 2 
(два) пъти". В тази връзка участника е представил информация за гаранционния срок- 12 
години. 

Участника също така е представил и срок за реакция за отстраняване на дефекти в периода на 
поетия гаранционен срок. Участника е предложил срок от 1 календарен ден за реакция в 
съответствие с условията на техническата спецификация и проекта на договора. 

Участника е представил в оригинал протокол за извършен оглед на обекта подписан от 
представител на Възложителя и представител на водещия партньор в обединението. 
Участника е представил линеен календарен график съобразно индикативната количествена 
сметка приложена в техническата спецификация като са представени етапите на проектиране, 
СМР и авторски надзор. Представена е и диаграма на работната ръка. 

Участника е представил 4 броя страници съдържащи визуализации. На първата страница се 
съдържа визуализация на пасарелката в посока София - Варна, а под нея отново на същата 
страница е представена визуализация в посока Варна - София. На втора страница се представя 
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визуализиране на надлеза в посока от района на Търговски парк към парк „Никола Габровски", 
като под тази визуализация са представени и два изгледа от страната на парк „Никола 
Габровски". На трета страница е представена ситуация и план на пешеходния надлез. На 
четвърта страница са представени детайли на модул, както и визуализации от вътрешната страна 
на надлеза. 

Комисията установи, че така представената обяснителна записка и представената 
информация и приложения към техническото предложение, отговарят на поставените 
изисквания на Възложителя в документацията за участие и техническата спецификация. 

Участника е предложил срок за изпълнение съобразно показателите за оценка както 
следва: 

СИпро - срок за изпълнение на проектиране 120 календарни дни 
СИ - срок за изпълнение на строителството 180 календарни дни 

Участника е представил информация за изискуемите експерти съгласно методиката за 
оценка както следва" 

ОПК1 „Проектант по част „Архитектура" - Анатоли С. Чаушев - представена е 
информация че лицето разполага с диплома за висше образование със степен „Магистър" по 
специалност „Архитектура", че е „Архитект" с ППП с удостоверение №05388 от КАБ. 
Представена е информация за Въложител и лица за контакт, както и Изпълнител. Посочена е 
месторабота на лицето с периоди и длъжности както и изпълнени обекти. Представени са 4 
изпълнени обекта от лицето, като сходни са посочени „.Аварийно укрепване с подпорна 
стена на форум запад за обект : "Реконструкция и ревитализация на Площад Централен гр 
Пловдив", „Аварийно укрепване с подпорна стена на форум север за обект : 
"Реконструкция и ревитализация на Площад Централен гр Пловдив", „ОБЛАГОРОДЯВАНЕ 
НА ТЕРИТОРИЯТА ПЛОЩАД "ЦЕНТРАЛЕН" - ГР.ПЛОВДИВ - Подлез "Тримонциум" и 
„.Плътна стена с височина 220 см. изцяло в УПИ №VIII-906 ,кв 51 с.Скутере Общ.Марица, 
Обл. Пловдив.". В подкрепа на представената информация са представени заверени копия на 
Диплома за висше образование, референция, договор за възлагане и препоръка. Комисията 
извърши справка с публичния регистър на КАБ и установи че лицето в действителност 
притежава ППП. 

ОПК2 Проектант по част „Конструктивна" - Николай А. Кузманов - представена е 
информация че лицето разполага с диплома за висше образование със степен „Магистър" 
специалност „Строителство на сгради и съоръжения - Конструкции" , че е „Инженер" с Пълна 
проектантска правоспособност с удостоверение №11552 издадено от КИИП. Посочена е 
месторабота на лицето с периоди и длъжности както и изпълнени обекти. Представени са 4 
изпълнени обекта от лицето, като сходни са посочени „Проектант по част Конструктивна за 
обект: „Транспортно комуникационно обслужване от ул. „Моряшка" на УПИ II- 1414; 
кв. 144; 29 м.р.; гр. Варна"./Транспортно комуникационно обслужване „водосток", „Проектант 
по част Конструктивна за обект: „ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ XXVI1-1212, ПИ 

10135.2564.1407, KB. 26, М. „ВИЛНА ЗОНА", ГР. ВАРНА /Подпорни стени за 
осигуряване на 
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нуждите за паркиране, укрепване на прилежаща улица и вертикална планировка", 
„Проектант по част Конструктивна за обект: „СЕДЕМ ЕТАЖНА ЖИЛИЖНА СГРАДА С 
ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ В УПИ I „ЗА ЖС,00 ИТРАФ." ПРЕРАБОТКА ПО ЧЛ. 154 ОТ 
ЗУТ НА ВХОД „А" И ВХОД „Б", KB. 10а МЕСТ. НПЗ „СРЕДЕЦ" ПО ПЛАНА НА ГР. 
СОФИЯ" /рампа за моторни превозни средства, съпътстваща я подпорна стена и 
стоманобетонна водоотвеждаща канавка, пилотно укрепителни съоръжения" и „Проектант по 
част Конструктивна за обект: „СТАЦИОНАРЕН БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ В УПИ Х-1143, KB. 41 
ПО ПЛАНА НА ЗПЗ Р-Н „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК", ГР. ВАРНА, ОБЩ. ВАРНА" 
/подпорни стени на депа за инертни материали". Представена е информация за Възложител и 
лица за контакт, както и Изпълнител. В подкрепа на представената информация са представени 
заверени копия на диплома за висше образование и 4 броя референции. Комисията извърши 
справка с публичния регистър на КИИП и установи че лицето в действителност притежава ППП. 

ОПКЗ „Технически ръководител" - Петър М. Петров - представена е информация че 
лицето разполага с диплома за висше образование със степен „Магистър" специалност 
„Промишлено и гражданско строителство". Посочена е месторабота на лицето с периоди и 
длъжности както и изпълнени обекти. Представени са 6 изпълнени обекта от лицето, като 
сходни са посочени „Технически ръководител на обект: „„Основен ремонт и реконструкция 
на водостоци на дере с. Добри дял - Водосток №1 - плочов, разположен в частта между 
о.т.127 -о.т.126, между кв.2 и кв.ЗЗ по ПУП-ПР на с. Добри дял, Община Лясковец"", 
„„Водостоци на дере с. Добри дял - Водосток №3 и Водосток №4 - основен ремонт и 
реконструкция ", „„ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛИЦА. "СЕДМА" С. 

АСЕНОВО, ОБЩ. СТРАЖИЦА, ОБЛ. В. ТЪРНОВО", „„Изграждане подпорни стени 
на ул. „Гурко", ул. „Колю Фичето", ул.„Максим Райкович", ул. „Тунел", ул. „Шейново" и ул. 
„Силвестър Пенов" на обект „СМР градска среда в старата градска част на обекти: ул. 
Генерал Гурко ;ул. Колю Фичето; ул. 10-ти февруари; ул. Пролет; ул. Митрополит Панарет 
Рашев; ул. Александър Добринов; ул. Ефрем Попхристов; ул. Д-р Алберт Лонг; ул. Максим 
Райкович; ул. Тунел; ул.Шейново; ул. Силвестър Пенов", „Изпълнение на част: 
Конструктивна за обект: Реконструкция на съществуващо кръстовище „Трапезица" 
(пресичане ул. "Струга" - "Тодор Александров" /път1-9, Е-87/ с ул. "Одрин") с подобекти:-
Строителство на два броя пешеходни надлези 1 и 2 - Свързани пешеходни надлези, 
осигуряващи пресичане на ниво на бул. "Тодор Александров /свързващ ж.к. „Братя 
Миладинови " с Индустриална зона/ и ул "Струга " /свързващ ж. к. „Братя Миладинови с 
Индустриална зона/" и Строеж: "Изпълнение на част: Конструктивна за „обект: 
Реконструкция на съществуващо кръстовище „Трапезица" (пресичане ул. "Струга" - "Тодор 
Александров" /път 1-9, Е-87/ с ул. "Одрин") с 
подобекти: - Строителство на пешеходни надлези в района на кръгово кръстовище при бул. 
"Стефан Стамболов" и бул. "Никола Петков", както следва: Пешеходен надлез 3, 
осигуряващ 
пресичане на ниво на бул. "Стефан Стамболов" и свързващ ж.к. "Изгрев" с ж.к. "Славейков" 
и 
Пешеходен надлез 4, осигуряващ, пресичане на ниво на бул. "Никола Петков" и свързващ 
ж.к. 
"Зорница с ж.к. Изгрев.". Представена е информация за Възложител и лица за контакт, както и 
Изпълнител. В подкрепа на представената информация са представени заверени копия на 
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диплома за висше образование, декларация в оригинал че като технически ръководител е 
изпълнил обектите посочени в техническото предложение, както и заверени копия от 6 броя 
заповеди за назначаване на технически ръководите на обект, приемо-предавателни протоколи и 
документи за въвеждане в експлоатация. 

СИ - срок за изпълнение на строителството 
Изчислява се по формулата: 
СИ = CHmin / CHi х 10 ( брой точки ), 
СИ =180/180 = 1 x 10 = 10т. 
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СИпро - срок за изпълнение на проектиране 
Изчислява се по формулата: 
СИпр0 = CHmin / CHi х 10 ( брой точки ), 
СИпро= 120/120 = 1 х 10 = 10т. 

ОПК - Професионален капацитет на участника -тегловен коефициент 25 точки 
Показателят ОПК се изчислява като сбор от точките по следната формула: 
ОПК= ОПК1 + ОПК2 + ОПКЗ, 

Точките по ОПК1 се присъждат по следния начин: 
• един завършен обект - 6 точки; 
• два или три завършени обекта включително - 8 точки; 
• четири или повече завършени обекта - 10 точки. 

Точките по ОПК2 се присъждат по следния начин: 
• един завършен обект - 1 точка; 
• два или три завършени обекта включително - 3 точки; 
• четири или повече завършени обекта - 5 точки. 

Точките по ОПКЗ се присъждат по следния начин: 

• от 1 до 3 завършени обекта включително - 6 точка; 
• между 3 и 5 завършени обекта включително - 8 точки; 
• над 5 завършени обекта - 10 точки. 
Експерт Брой изпълнени обекти Оценка на участника 
ОПК 1 4 10т. 
ОПК 2 4 5т. 
ОПКЗ 6 10т. 

ОПК1 + ОПК2 + ОПКЗ 25т. 
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И. Оферта от ДЗЗД „ТЪРНОВО 2019", партньори в обединението „ПЪТИЩА И 
МОСТОВЕ" ЕООД и „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ" ООД, с вх. №53-2899-1/30.12.2019г. в 
15:23ч., с адрес за кореспонденция: град Варна, ул. „Д-р Николай Коларов" №3, тел: 
052613000, email: office@pmostove.com , лице за контакт: Росен Колелиев за обособена 
позиция №3, съдържа: 

Комисията извърши проверка за наличие на задължително изискуемото минимално 
съдържание в съответствие с изискванията на документацията и техническата спецификация, 
преди да извърши изчисления по методиката за оценка. 

Участника е приложил в офертата си декларация за конфиденциалност, като в нея е 
посочил че в офертата му се съдържа търговска тайна в частта „Организация на работата" 
приложение №3.3, част от техническото предложение. 

Участника е приложил в офертата си декларация за конфиденциалност, като в нея е 
посочил че в офертата му се съдържа търговска тайна в частта „Организация на работата", част 
от техническото предложение. 

Съгласно условията на утвърдената документация комисията извърши проверка относно 
наличието на минимално изискуемото съдържание посочено в документацията, а именно: 

„ Обяснителна записка - план за организацията и реализация на поръчката (методология 
на работа). В обяснителната записка, участникът посочва информацията, съгласно 
указанията от настоящата документация и техн.спецификация. 

Участникът следва да направи предложение, което да показва задълбочено познаване на 
цялостния процес по изпълнение на поръчката, в т.ч. и начина на извършването му; видовете 
дейности, необходими за изпълнение на поръчката. 

1. Участникът следва да разпише организация за изпълнение на предмета на поръчката, 
отнасяща се до дейностите на изпълнение при евентуалното възлагане на договора и да 
предложи последователността и взаимообвързаността на предвидените от него работи, 
включително чрез определяне на тяхната продължителност и периодичност, съобразно 
„индикативна количествена сметка" част от техническата спецификация, както и да 
приложи декларация свободен текст с конкретно предложени гаранционни срокове, за 
изпълнени строителни и монтажни работи, на обекта в съответствие с техническата 
спецификация. Представената организация на работа трябва да гарантира своевременност, 
ефективност, изпълнение в съответствие с действащото в страната законодателство, 
качество и координация на целия процес. 

2. В обяснителната записка трябва да се опише разпределението на техническите 
средства и човешкия ресурс с посочени задължения и отговорности на лицата, както и 
взаимоотношения между тях, както и да се приложи линеен график в календарни дни за 
видовете дейности, съгласно „индикативна количествена сметка", част от техническата 
спецификация и разпределение на ресурси (техника и съоръжения) и работна сила необходими 
за изпълнението на поръчката. Участникът задължително трябва да поеме ангажимент да 
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осигури лице, с което представител на възложителя да контактуват по всички въпроси, 
касаещи изпълнението, и което при необходимост - болест, нетрудоспособност и т.н. да бъде 
заместено от друго лице. Посочват се трите имена на определените лица и мобилен телефон 
за връзка с тях с и от представители на Възложителя. При промяна на определените лица или 
на номерата на телефоните, изпълнителят е длъжен да уведоми своевременно възложителя. 

3. Участникът следва да предложи мерки за управление и контрол на качеството и 
опазване на околната среда при изпълнението на договора. Описват се дейностите по 
извършвания от участника контрол в прогреса на изпълнение на работата, съгласно 
изискванията на нормативните документи, Общината, Пожарна безопасност и защита на 
населението и dp. с цел опазване на околната среда и здравето на хората. 

Подходът следва да отговаря на изискванията на възложителя, посочени в указанията, 
техническата спецификация, проекта на договор, на действащото законодателство, на 
съществуващите технически изисквания и стандарти и да е съобразен с предмета на 
поръчката. Подходът трябва да бъде ясен, разбираемо представен и свързан с предмета на 
поръчката. 

Комисията преценява разбирането на участника за обхвата на обществената поръчка, 
преценката за необходимите ресурси и организацията на работата в етапа на реализация 
предмета на договора, която участникът възнамерява да създаде. Комисията преценява дали 
предложената организация би осигурила в достатъчна степен качество на изпълнение на 
поръчката и доколко съществува сериозен риск от вътрешен организационен проблем за 
изпълнението на предмета и. 

Комисията преценява дали предложените методи и начини на управление на процесите 
от участника биха довели до качествено и навременно изпълнение на дейностите - предмет на 
поръчката, дали приложеното описание на начина, по който ще се гарантират резултатите, е 
добре обосновано и дали предвиденият вътрешен контрол в максимална степен ще гарантира 
качествено изпълнение на услугата и устойчивост на резултатите. 

Забележка: Оферти с Техническо предложение, в което няма съдържанието на 
горепосочената информация, ще бъдат отстранени от участие и няма да бъдат 
допуснати до оценяване. 

Предложението за изпълнение на поръчката следва да се изготви в съответствие с 
техническите спецификации и изискванията на възложителя. 

Участниците правят своите предложения в свободен текст относно предлагания срок 
за реакция за отстраняване на дефект в обяснителните си записки към техническото 
предложение за изпълнение на поръчката в календарни дни. Участниците са длъжни да 
предложат доставчиците и/или производителите на материалите посочени в дейностите на 
част Организация и безопасност на движението по всички позиции с изключение на обособена 
позиция №4. Участниците задължително представят заверени копия на декларация за 
експлоатационни показатели и/или сертификат или еквивалентен документ доказващ 
качеството на вибропресовани бетони бордюри 18/35/50, както и на градински 
вибропресовани бетонови бордюри - 8/16/50 за всички позиции с изключение на обособена 
позиция №1. В случай на непредставяне на приложенията за бордюрите участниците ще 
бъдат предложени за отстраняване ще бъдат предложени за отстраняване. " 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020 г. Страница 18 
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Участника е представил организация на работата като в нея е представил описание на 
обекта, като и етапи на изпълнение по време на строителството, организация на работа и други. 
Посочено е че изпълнението на поръчката включва няколко етапа на изпълнение - изготвяне на 
работен проект, строително монтажни работи и авторски надзор. Участника е представил 
технология и организация на строителството, като е посочил че ще се изпълнява в съответствие 
с изготвената техническа документация, обяснителни записки , задание за проектиране и 
прилжоимите нормативни изисквания. Посочени са технологиите на изпълнение на видовете 
строителни дейности като е представено и разпределение спрямо дните в които ще се изпълнява. 

Представена е информация относно организация на доставките, материали и оборудване.. 
Всички материали, машини и съоръжения свързани с доставка и монтаж, ще се складират на 
подходящи за целите места като се запазва тяхната цялост. Представена е последователност и 
взаимообвързаност при изпълнение на предвидените работи. Участника е представил 
информация за рискове които биха могли да възникнат както и съответните мерки за 
преодоляване или недопускане. Представени са методи за комуникация с възложителя, както и 
лица за контакти. Участника е представил информация за производители и доставчици на 
материалите посочени в част „Организация и безопасност на движението". 

Участника е представил описание на видовете СМР и тяхната последователност на 
изпълнение като е посочил че ще се изпълняват при спазване на техническите норми в 
строителството и действащата нормативна уредба. Представена е схема на организация, като 
са представени основни видове работа с описани относно методите и технологиите на 
изпълнение. Представени са задълженията на ръководния състав на участника. Участника е 
посочил и мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Посочени са 
мерки за опазване на околната среда, като е посочено че ще се спазват определените места за 
събиране и временно съхраняване на отпадъците, които ще се формират и ще бъдат 
съобразени с изискванията на закона за управление на отпадъците. Представена е 
информация че ще се предприемат мерки за намаляване на нивата на запрашеност и шум. 
Съгласно изискването записано в техническата спецификация, участниците следва да 
направят предложение за гаранционни срокове както следва „ 1. Гаранционният срок за 
изпълнени строителни - монтажни работи е по предложение на участника. Предлаганият 
гаранционен срок на изпълнени строителни и монтажни работи не трябва да бъде по-
кратък от предвиденият за този вид СМР срок - чл. 20, ал. 4, т. 9 от Наредба № 
2/31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на троежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнение строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти и неможе да надхвърля този срок повече от 2 (два) 
пъти." . В тази връзка участника е представил подробна информация като конкретно 
изискуемият срок съгласно чл.20, ал.4, т.9 от Наредба № 2/31.07.2003 г. на МРРБ за 
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 
срокове за изпълнение строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти 
предложен от участника е 3 години. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. Стра н и ца 19 
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Участника също така е представил и срок за реакция за отстраняване на дефекти в 
периода на поетия гаранционен срок. Участника е предложил срок от 4 календарни дни за 
реакция в съответствие с техническата спецификация и проекта на договора. 

Участника е представил в оригинал протокол за извършен оглед на обекта подписан от 
представител на Възложителя и представител на участника. 
Участника е представил заверени копия на декларация за експлоатационни показатели за 

бетонови бордюри, съгласно изискванията на Възложителя които са придружени и с протоколи 
от изпитване. Участника е представил линеен календарен график съобразно индикативната 
количествена сметка приложена в техническата спецификация като са представени етапите на 
проектиране, СМР и авторски надзор. 

Комисията установи, че така представената обяснителна записка и представената 
информация и приложения към техническото предложение, отговарят на поставените 
изисквания на Възложителя в документацията за участие и техническата спецификация. 

Участника е предложил срок за изпълнение съобразно показателите за оценка както 
следва: 

СИпро - срок за изпълнение на проектиране 120 календарни дни 
СИ - срок за изпълнение на строителството 180 календарни дни 

Участника е представил информация за изискуемите експерти съгласно методиката за 
оценка както следва" 

ОПК1 „Проектант по част „Пътна" - Кольо И. Червенков - представена е информация 
че лицето разполага с диплома за висше образоване със степен „Магистър", специалност 
„Транспортно строителство - пътно строителство". Посочена е месторабота на лицето с периоди 
и длъжности както и изпълнени обекти. Посочена е информация за 9 обекта изпълнени от 
лицето, като сходни са посочени „Реконструкция на улична мрежа по трасето на бул. "Васил 
Левски" в участъка от ул. "Подвие" до бул. "8-ми Приморски полк" вт.ч. велоагея, изпълняване 
на мероприятия за подобряване на достъпната среда и ремонт на автомобилни и пешеходни 
подлези;", „Реконструкция на съществуващи водопроводи и благоустрояване на ул. „Исперих" и 
ул. „Родина" от о.т. 101 (ул. „Ана Вентура") до о.т. 223 (ул. „Хемус") в гр. Тутракан", „-
Рехабилитация на Път II1-109 /1-1/ - „Мелник" от км 0+52S до км 12+815, площ на изпълнения 
проект мин. 79 860 м2", "- Рехабилитация на Път 111-2077 „Каблешково - Межден", участък от 
км 11+000 до км 20+650. площ на изпълнения проект мин. 53 692 м2", " Рехабилитация на Път 
III-9004 „Варна-Белослав-Разделна- Падина-Житнииа", участъци: от км 18+212 до км 21 + 177, от 
км 24+159 до км 25+600, от км 27+400 до км 41+897, площ на изпълнения проект мин. 133 776 
м2", „Ремонт и реконструкция на път Ш-213 „о.п. Силистра - Айдемир - Силистра - Калипетрово 
- о.п. Силистра" в чертите на гр. Силистра /ул. „Тутраканска" и бул. Велико Търново"/ от км 
7+850 до км 9+235, площ на изпълнения проект мин. 18 400 м", „Работен инвестиционен проект 
за основен ремовт/реконструкция на обект - Централна градска част 2", „Технически проект за 
реконструкция на обект: Път 1 11-293 „Александрия - Коритен - Северняк - граница с Република 
Румъния" от км 44+442 до км 45+640, площ ка изпълнения проект мин. 7 450 м2;", 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос I „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020 г. Страница 20 
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„"Технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект Път III-207 Граница ОПУ 
Варна- Калоян - Векилски — граница с ОПУ Силистра" от км 51+894 до км 63-857, площ на 
изпълнения проект мин. 102 000 м2." и „Технически проект за Път II-74 „Велики Преслав — 
Търговище" от км 0+050 до км 23+600, площ на изпълнения проект мин. 164 850 м2". 
Представена е информация за Възложител и лица за контакт, както и Изпълнител. В подкрепа на 
представената информация са представени заверени копия на диплома за висше образование, 
удостоверение за ППП, трудова книжка и референция. 

ОПК2 Проектант по част „Геодезия" - Георги А.Андреев - представена е информация че 
лицето разполага с диплома за висше образование със степен „Магистър", специалност 
„Геодезия". Представена е информация че лицето разполага с ППП, като е посочена 
месторабота на лицето с периоди и длъжности както и изпълнени обекти. Посочена е 
информация за 10 обекта изпълнени от лицето, като сходни са посочени„Реконструкция на 
улична мрежа по трасето на бул. "Васил Левски" в участъка от ул. "Подвие" до бул. "8-ми 
Приморски полк" вт.ч. велоагея, изпълняване на мероприятия за подобряване на достъпната 
среда и ремонт на автомобилни и пешеходни подлези;", „Реконструкция на съществуващи 
водопроводи и благоустрояване на ул. „Исперих" и ул. „Родина" от о.т. 101 (ул. „Ана Вентура") 
до о.т. 223 (ул. „Хемус") в гр. Тутракан", „- Рехабилитация на Път III-109 /1-1/ - „Мелник" от км 
0+52S до км 12+815, площ на изпълнения проект мин. 79 860 м2", "- Рехабилитация на Път 111-
2077 „Каблешково - Межден", участък от км 11+000 до км 20+650. площ на изпълнения проект 
мин. 53 692 м2", " Рехабилитация на Път III-9004 „Варна-Белослав-Разделна- Падина-Житнииа", 
участъци: от км 18+212 до км 21 + 177, от км 24+159 до км 25+600, от км 27+400 до км 41+897, 
площ на изпълнения проект мин. 133 776 м2", „Ремонт и реконструкция на път Ш-213 „о.п. 
Силистра - Айдемир - Силистра - Калипетрово - о.п. Силистра" в чертите на гр. Силистра /ул. 
„Тутраканска" и бул. Велико Търново"/ от км 7+850 до км 9+235, площ на изпълнения проект 
мин. 18 400 м", „Работен инвестиционен проект за основен ремовт/реконструкция на обект -
Централна градска част 2", „Технически проект за реконструкция на обект: Път 111-293 
„Александрия - Коритен - Северняк - граница с Република Румъния" от км 44+442 до км 45+640, 
площ ка изпълнения проект мин. 7 450 м2;" и „"Технически проект за основен ремонт 
(рехабилитация) на обект Път III-207 Граница ОПУ Варна- Калоян - Векилски — граница с ОПУ 
Силистра" от км 51+894 до км 63-857, площ на изпълнения проект мин. 102 000 м2.". 
Представена е информация за Възложител и лица за контакт, както и Изпълнител. В подкрепа на 
представената информация са представени заверени копия на диплома за висше образование, 
удостоверение за ППП, трудова книжка, референции и препоръки, както и заверени копия от 
разрешения за строеж. 

ОПКЗ „Технически ръководител" - Стоян Т. Пеев - представена е информация че лицето 
разполага с диплома за средно-специално образование специалност „Строителство и 
архитектура", като е посочена месторабота на лицето с периоди и длъжности както и 
изпълнени обекти. Посочена е информация за 6 обекта изпълнени от лицето като сходни са 
посочени "Рехабилитация на пътни отсечки в община Варна, VAR 1083, км 7-800 - км 9+565, 
VAR 2028, км 16+470 - км 20+600, VAR 1083, км 7+800 - км 9+565 - канализация и озеленяване", 
„Рехабилитация на четвъртокласна пътна мрежа и улици на територията на община Добричка, 
град Добрич Подобект ОП 1: « П ъ т DOB 1095 /II - 71, Карапелит - Добрич/ - Смолница -
Ловчанци - П.Иваново от км 0+0 до 9+5" Подобект ОП 2: „Път DOB 110А /III - 9701/ Победа -
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Пслсовник Свещарово Поп Григоров от км 3+7 до км 8+0" С обща площ 2 175,61 м2", 
"Рехабилитация на път 111-2008 "Девня кв Повеляноео-Езерово- Варна", от км 16+900 до км 
23+199,50" с площ 62 656,09 м2;", „Основен ремовт общинска пътна мрежа, вт.ч: Път VAR 1215 
/III -208/ Провадия Добрина - Манастир граница Община (Провадия - Девня);, "Основен ремонт 
общинска пътна мрежа, в т.ч.: Път VAR 1211-/111-208/, Ветрино - Провадия' - Петров дол -
граница общ. (Провадиа - Ветрино) - Габърница - Неофит Рипски и Път VAR 1003 - /Ш-904А/ -
Синдел - Царевци - граница общ.(Аврен - Провадия; - Житница -/Ш-9004/" с площ 5 127,87м2;" 
и „Рехабилитация на път III-7301 „Арковна - Партизани" от км 27+700 до км 32+290" с площ 35 
210,13м2;". Представена е информация за Възложител и лица за контакт, както и Изпълнител. В 
подкрепа на представената информация са представени заверени копия на диплома за средно 
образование, трудова книжка, препоръки придружени с разрешения за ползване. 

СИ - срок за изпълнение на строителството 
Изчислява се по формулата: 
СИ = CHmin / CHi х 10 ( брой точки ), 
СИ =180/180 = 1 х 10 = 10т. 

СИпро - срок за изпълнение на проектиране 
Изчислява се по формулата: 
СИПро = CHmin / CHi х 10 ( брой точки ), 
СИПВ0= 120/120 = 1 X 10 = 10т. 

ОПК - Професионален капацитет на участника -тегловен коефициент 25 точки 
Показателят ОПК се изчислява като сбор от точките по следната формула: 
ОПК= ОПК1 + ОПК2 + ОПКЗ, 

Точките по ОПК1 се присъждат по следния начин: 
• един завършен обект - 6 точка; 
• два или три завършени обекта включително - 8 точки; 
• четири или повече завършени обекта - 10 точки. 

• Точките по ОПК2 се присъждат по следния начин: 
• един завършен обект - 1 точка; 
• два или три завършени обекта включително - 3 точки; 
• четири или повече завършени обекта - 5 точки. 

• Точките по ОПКЗ се присъждат по следния начин: 
• от 1 до 3 завършени обекта включително - 6 точка; 
• между 3 и 5 завършени обекта включително - 8 точки; 
• над 5 завършени обекта - 10 точки. 
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Експерт Брой изпълнени обекти Оценка на участника 
ОПК 1 9 10т. 
ОПК 2 10 5т. 
ОПК 3 6 10т. 

ОПК 1 +ОПК2 +ОПКЗ 25т. 

III. Оферта от ДЗЗД „В.Търново-ПП", партньори в обединението „ПСК Пътстрой" 
ЕООД и „ПСК Виастрой" ЕООД с вх. №53-2900-1/30.12.2019г. в 16:12ч., с адрес за 
кореспонденция: град Стара Загора, Зона „Голеш", тел: 0885604305, email: 
psk patstroy@abv.bg , лице за контакт: Донка Иванова, за обособена позиция №3, съдържа: 

Комисията извърши проверка за наличие на задължително изискуемото минимално 
съдържание в съответствие с изискванията на документацията и техническата спецификация, 
преди да извърши изчисления по методиката за оценка. 

Участника е приложил в офертата си декларация за конфиденциалност, като в нея е 
посочил че в офертата му се съдържа търговска тайна в частта „Организация на работата" 
проложение №3.3, част от техническото предложение. 

Съгласно условията на утвърдената документация комисията извърши проверка относно 
наличието на минимално изискуемото съдържание посочено в документацията, а именно: 

,, Обяснителна записка - план за организацията и реализация на поръчката (методология 
на работа). В обяснителната записка, участникът посочва информацията, съгласно 
указанията от настоящата документация и техн.спецификация. 

Участникът следва да направи предложение, което да показва задълбочено познаване на 
цялостния процес по изпълнение на поръчката, в т.ч. и начина на извършването му; видовете 
дейности, необходими за изпълнение на поръчката. 

1. Участникът следва да разпише организация за изпълнение на предмета на поръчката, 
отнасяща се до дейностите на изпълнение при евентуалното възлагане на договора и да 
предложи последователността и взаимообвързаността на предвидените от него работи, 
включително чрез определяне на тяхната продължителност и периодичност, съобразно 
„индикативна количествена сметка" част от техническата спецификация, както и да 
приложи декларация свободен текст с конкретно предложени гаранционни срокове, за 
изпълнени строителни и монтажни работи, на обекта в съответствие с техническата 
спецификация. Представената организация на работа трябва да гарантира своевременност, 
ефективност, изпълнение в съответствие с действащото в страната законодателство, 
качество и координация на целия процес. 

2. В обяснителната записка трябва да се опише разпределението на техническите 
средства и човешкия ресурс с посочени задължения и отговорности на лицата, както и 
взаимоотношения между тях, както и да се приложи линеен график в календарни дни за 
видовете дейности, съгласно „индикативна количествена сметка", част от техническата 
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спецификация и разпределение на ресурси (техника и съоръжения) и работна сила необходими 
за изпълнението на поръчката. Участникът задължително трябва да поеме ангажимент да 
осигури лице, с което представител на възложителя да контактуват по всички въпроси, 
касаещи изпълнението, и което при необходимост - болест, нетрудоспособност и т. н. да бъде 
заместено от друго лице. Посочват се трите имена на определените лица и мобилен телефон 
за връзка с тях с и от представители на Възложителя. При промяна на определените лица или 
на номерата на телефоните, изпълнителят е длъжен да уведоми своевременно възложителя. 

3. Участникът следва да предложи мерки за управление и контрол на качеството и 
опазване на околната среда при изпълнението на договора. Описват се дейностите по 
извършвания от участника контрол в процеса на изпълнение на работата, съгласно 
изискванията на нормативните документи, Общината, Пожарна безопасност и защита на 
населението и dp. с цел опазване на околната среда и здравето на хората. 

Подходът следва да отговаря на изискванията на възложителя, посочени в указанията, 
техническата спецификация, проекта на договор, на действащото законодателство, на 
съществуващите технически изисквания и стандарти и да е съобразен с предмета на 
поръчката. Подходът трябва да бъде ясен, разбираемо представен и свързан с предмета на 
поръчката. 

Комисията преценява разбирането на участника за обхвата на обществената поръчка, 
преценката за необходимите ресурси и организацията на работата в етапа на реализация 
предмета на договора, която участникът възнамерява да създаде. Комисията преценява дали 
предложената организация би осигурила в достатъчна степен качество на изпълнение на 
поръчката и доколко съществува сериозен риск от вътрешен организационен проблем за 
изпълнението на предмета и. 

Комисията преценява дали предложените методи и начини на управление на процесите 
от участника биха довели до качествено и навременно изпълнение на дейностите - предмет на 
поръчката, дали приложеното описание на начина, по който ще се гарантират резултатите, е 
добре обосновано и дали предвиденият вътрешен контрол в максимална степен ще гарантира 
качествено изпълнение на услугата и устойчивост на резултатите. 

Забележка: Оферти с Техническо предложение, в което няма съдържанието на 
горепосочената информация, ще бъдат отстранени от участие и няма да бъдат 
допуснати до оценяване. 

Предложението за изпълнение на поръчката следва да се изготви в съответствие с 
техническите спецификации и изискванията на възложителя. 

Участниците правят своите предложения в свободен текст относно предлагания срок 
за реакция за отстраняване на дефект в обяснителните си записки към техническото 
предложение за изпълнение на поръчката в календарни дни. Участниците са длъжни да 
предложат доставчиците и/или производителите на материалите посочени в дейностите на 
част Организация и безопасност на движението по всички позиции с изкчючение на обособена 
позиция №4. Участниците задължително представят заверени копия на декларация за 
експлоатационни показатели и/или сертификат или еквивалентен документ доказващ 
качеството на вибропресовани бетони бордюри 18/35/50, както и на градински 
вибропресовани бетонови бордюри - 8/16/50 за всички позиции с изключение на обособена 
позиция №1. В случай на непредставяне на приложенията за бордюрите участниците ще 
бъдат предложени за отстраняване ще бъдат предложени за отстраняване. " 
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Участника е представил организация на работата като в нея е предложена организация 
изпълнение на дейностите на обекта, като са посочени основни средства които ще се използват 
при организацията на изпълнението. Представена е организация на работата за частта 
проектиране, като в табличен вид са представени и трите етапа на изпълнение на инженеринга -
проектиране, строителство и авт.надзор. На страница 6 и 7 е представено график на 
изпълнението на етап проектиране по всяка проектна част с посочена продължителност. 
Представена е в табличен вид информация за взаимообвързаността на планираните дейности за 
етапа на строителство и авторски надзор съобразно индиркативната количествена сметка. 
Посочено е че изпълнението на поръчката включва няколко етапа на изпълнение - изготвяне на 
работен проект, строително монтажни работи и авторски надзор. Участника е представил 
технология и организация на строителството, като е посочил че ще се изпълнява в съответствие 
с изготвената техническа документация, обяснителни записки , задание за проектиране и 
прилжоимите нормативни изисквания. Посочени са видовете организация на човешка и 
механична сила за изпълнение на видовете строителни дейности като е представено и 
разпределение спрямо дните в които ще се изпълнява. 

Представени са методи за комуникация с възложителя, както и лица за контакти. 
Посочени са две лица за контакти. Участника е представил информация за производители и 
доставчици на материалите посочени в част „Организация и безопасност на движението". 
Участника е представил описание на видовете СМР и тяхната последователност на 
изпълнение като е посочил че ще се изпълняват при спазване на техническите норми в 
строителството и действащата нормативна уредба. Представена е схема на организация, като 
са представени основни видове работа с описани относно методите и технологиите на 
изпълнение. Представени са задълженията на ръководния състав на участника, както и 
меторите на контрол. Участника е посочил и мерки по осигуряване на безопасни и 
здравословни условия на труд. Посочени са мерки за опазване на околната среда, като е 
посочено че ще се спазват определените места за събиране и временно съхраняване на 
отпадъците, които ще се формират и ще бъдат съобразени с изискванията на закона за 
управление на отпадъците. Участника е представил информация за мерки за контрол на 
качеството. Изложени са мерки за контрол на шума при източника, какоти мерки за 
намаляване на вибрациите и запрашеността на въздужа. Съгласно изискването записано в 
техническата спецификация, участниците следва да направят предложение за гаранционни 
срокове както следва „ 1. Гаранционният срок за изпълнени строителни - монтажни 
работи е по предложение на участника. Предлаганият гаранционен срок на изпълнени 
строителни и монтажни работи не трябва да бъде по-кратък от предвиденият за този 
вид СМР срок - чл. 20, an. 4, т. 9 от Наредба № 2/31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в 
експлоатация на троежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 
изпълнение строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и неможе 
да надхвърля този срок повече от 2 (два) пъти." . В тази връзка участника е представил 
подробна информация като конкретно изискуемият срок съгласно чл.20, ал.4, т.9 от Наредба 
№ 2/31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. Страница 25 
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и минимални гаранционни срокове за изпълнение строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти предложен от участника е 3 години. 

Участника също така е представил и срок за реакция за отстраняване на дефекти в 
периода на поетия гаранционен срок. Участника е предложил срок от 3 календарни дни за 
реакция в съответствие с техническата спецификация и проекта на договора. 

Участника е представил в оригинал протокол за извършен оглед на обекта подписан от 
представител на Възложителя и представител на участника. 
Участника е представил заверени копия на декларация за експлоатационни показатели за 

бетонови бордюри, съгласно изискванията на Възложителя които са придружени и с протоколи 
от изпитване. Участника е представил линеен календарен график съобразно индикативната 
количествена сметка приложена в техническата спецификация като са представени етапите на 
проектиране на стр. 6-7 и СМР и авторски надзор на стр. 88 до 95. 

Комисията установи, че така представената обяснителна записка и представената 
информация и приложения към техническото предложение, отговарят на поставените 
изисквания на Възложителя в документацията за участие и техническата спецификация. 

Участника е предложил срок за изпълнение съобразно показателите за оценка както 
следва: 

СИпро - срок за изпълнение на проектиране 120 календарни дни 
СИ - срок за изпълнение на строителството 180 календарни дни 

Участника е представил информация за изискуемите експерти съгласно методиката за 
оценка както следва" 

ОПК1 „Проектант по част „Пътна" - Калин В.Калчев - представена е информация че 
лицето разполага с диплома за висше образоване със степен „Магистър", специалност 
"Транспортно строителство" Посочена е месторабота на лицето с периоди и длъжности както и 
изпълнени обекти. Посочена е информация за 9 обекта изпълнени от лицето, като сходни са 
посочени „Реконструкция и рехабилитация на път HKV1149/III-505 Малко градище -
Свиленград от км.0+000,00 до км 7+466,46 от км. 8+966,00 до км 13+744,25; , Реконструкция и 
рехабилитация на път HKV1144/III-5509, Свиленград-Щит/Райкова могила-Мустрака -/Ш-5507/ 
от км.0+000,00 до км. 1+693,58;, Реконструкция и рехабилитация на път HKV2147/I-8 
Свиленград - Капитан Андреево; ,Реконструкция и рехабилитация на път HKV2147/1-8, 
Свиленград-Капитан Андреево - Генералово от км.0+000,00 до км. 0+783,28;, Реконструкция и 
рехабилитация на път HKV2142/III-5509, Свиленград-Райкова Могила/-Димитровче от 
км.0+000,00 до км. 0+783,28; , Реконструкция и рехабилитация на път HKV3143/III-5509, Щит-
Сладун/-Михалич от км.0+000,00 до км. 2+994,62;, Реконструкция и рехабилитация на път 
HKV2148/1-8, Свиленград - Капитан Андреево/ Чернодъб от км. 0+000,00 до км. 4+008,37; 
HKV1082/III-809, Любимец - Йеросалимово/...-Свиленград от км. 0+000,00 до км. 2+096,61; , 
Възстановяване на републикански път 1-1/Е79/ „Видин-София-Кулата" в участък от км. 315+300 
до км. 315+600 в следствие на свачищни процеси възникнали при строителството на 
„Струма"ЛОТ1 в участък от км 314+360 до км 314+490"; ,Надлез на пътен възел „Яна" при км. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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8+460 - АМ"Хемус", „Изготвяне на идейни и работни инвестиционни проекти за реализация на 
интегррани проекти за осигуряване на балансирана градска среда" Гр. Бургас; и Разработване на 
технически проект за рехабилитация и ремонт на Път III-7305 „Съединение - Люляково-Вресово 
от км. 7+304 до км. 26+590" Представена е информация за Възложител и лица за контакт, както 
и Изпълнител. В подкрепа на представената информация са представени заверени копия на 
диплома за висше образование, удостоверение за ППП и 5 броя референции. 

ОПК2 Проектант по част „Геодезия" - Григор X. Груев - представена е информация че 
лицето разполага с диплома за висше образоване със степен „средно специално", специалност 
„Геодезия и картография". Посочена е месторабота на лицето с периоди и длъжности както и 
изпълнени обекти. Посочена е информация за 4 обекта изпълнени от лицето, като сходни са 
посочени обект „Рехабилитация и реконструкция на общински път BG2232 /Ш-539 Средец-
Русокастро/, Дюлево - Драчево, в участъка, започващ от път II -79 /Елхово-Средец-Бургас до о.т. 
1 с Драчево, част от общинската пътна мрежа на Община Средец;, Инженеринг проектиране и 
изграждане на път III-809-I-6 Радунци - Борущища - границата с В.Търново от км. 27+104,16 до 
км. 27+351,97;, „Реконструкция и рехабилитация на общински път Калояновец - Ловеч"; 
АМ"Тракия" Оризово-Бургас - ЛОТ №4 у-к Ямбол - Карнобат км.-276+200 до км. 325+280; Път 
- IV 53452 с.Колена - с.Дълбоки; Път IV 50037 Стара Загора - с. Люляк от км.0+000,00 до км. 
7+040,00; и Основен ремонт на път IV 66036 гр.Стара Загора - с.Дъбрава; Основен ремонт на 
път - IV 50035 клон с.Змеево. Представена е информация за Възложител и лица за контакт, 
както и Изпълнител. В подкрепа на представената информация са представени заверени копия 
на диплома за висше образование, удостоверение за ППП и 3 броя референции. 

ОПКЗ „Технически ръководител" - Стойно Н.Балтов- представена е информация че 
лицето разполага с диплома за висше образоване със степен „Магистър", специалност 
„Маркшайдерство и геодезия". Посочена е месторабота на лицето с периоди и длъжности както 
и изпълнени обекти. Посочена е информация за 4 обекта изпълнени от лицето, като сходни 
са посочени обект„Изграждане продължение на бул. Андрей Сахаров" от бул. „Ал. Малинов" до 
Метростанция „Младост - 3" /МС 18/ с реконструкция на съпътстващата инженерна 
инфраструктура - Птни работи, Организация на двужението, Водоснабдяване, Канализация, 
Отводняване, Телекомуникации, Електроснабдителна мрежа, Улично 

осветление, Светофарна уредба на кръстовище бул. „Ал. Малинов" - бул. „Андрей 
Сахаров", Ландшафтна архитектура", „Ремонт и благоустрояване на улици в кв."Желеник" гр. 
Стара Загора ., „Изграждане на улична мрежа с дължина 1131,21 м в гр.Гурково" и "Строеж „ 
BG161РООО 1/2.1 -01/2007/001 -ЛОТ 29Рехабилитация на път III-806 Хасково-Минерални бани от 
км8+350 до км21+000 и път11-59 Ивайловград -Славеево от км 87+995 до км 92+316". 
Представена е информация за Възложител и лица за контакт, както и Изпълнител. В подкрепа на 
представената информация са представени заверени копия на диплома за средно образование, 
трудова книжк, препоръка, 3 броя разрешения за ползване и 1бр. констативен акт. 

ОПК - Професионален капацитет на участника -тегловен коефициент 25 точки 
Показателят ОПК се изчислява като сбор от точките по следната формула: 
ОПК= ОПК1 + ОПК2 + ОПКЗ, 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на О П Р Р 2014-2020 г. Страница 27 



ЕВРОПЕИСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

Ш. - х 

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

Точките по ОПК1 се присъждат по следния начин: 
• един завършен обект - 6 точка; 
• два или три завършени обекта включително - 8 точки; 
• четири или повече завършени обекта - 10 точки. 

• Точките по ОПК2 се присъждат по следния начин: 
• един завършен обект - 1 точка; 
• два или три завършени обекта включително - 3 точки; 
• четири или повече завършени обекта - 5 точки. 

• Точките по ОПКЗ се присъждат по следния начин: 
• от 1 до 3 завършени обекта включително - 6 точка; 
• между 3 и 5 завършени обекта включително - 8 точки; 
• над 5 завършени обекта - 10 точки. 

СИ - срок за изпълнение на строителството 
Изчислява се по формулата: 
СИ = CHmin / CHi х 10 ( брой точки ), 
СИ =180/180 = 1 х 10 = 10т. 

СИ„ро - срок за изпълнение на проектиране 
Изчислява се по формулата: 
СИпро = CHmin / CHi х 10 ( брой точки ), 
СИПВ0= 120/120 = 1 х 10 = 10т. 

Експерт Брой изпълнени обекти Оценка на участника 
ОПК 1 10 1 От. 
ОПК 2 4 5т. 
ОПКЗ 4 8т. 
ОПК1 + ОПК2 + ОПКЗ 23т. 

IV. Оферта от „Пътни строежи - Велико Търново" АД, е вх. №5300-116-
48/30.12.2019г. в 16:33ч., с адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ул. „България" 
№27, тел: 062616811, email: office@psvt.bg ,за обособена позиция №5 съдържа: 

При разглеждане и анализ на техническото предложение на участника в част 
организация на работата, комисията установи следното: 

Участника е представил декларация в която е записал че декларира че гаранционния 
срок на обекта ще бъде две години. 

Съгласно техническата спецификация за обособената позиция „Гаранционният срок за 
изпълнени строителни - монтажни работи е по предложение на участника. Предлаганият 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020 г. Страница 28 
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гаранционен срок на изпълнени строителни и монтажни работи не трябва да бъде по-кратък от 
предвиденият за този вид СМР срок - чл. 20, ал. 4, т. 10 от Наредба № 2/31.07.2003 г. на МРРБ за 
въвеждане в експлоатация на троежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 
изпълнение строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни и неможе да надхвърля този 
срок повече от 2 (два) пъти" 
В тази връзка комисията извърши справка като установи, че минималните гаранционни срокове, 
съгласно цитирания по-горе нормативен акт са: „за съоръжения за автомагистрали, пътища и улици -
12 години; при основен ремонт и реконструкция - 6 години;". Предложения от участника срок е по-
нисък от нормативно определения за такъв вид СМР. 

Съгласно Техническата спецификация, от участниците в процедурата се изисква да 
направят предложения относно гаранционните срокове и сроковете за реакция в свободен текст 
като ги предложат в техническото си предложение, като същото указание към участниците е 
посочено и в документацията . Съгласно техническата спецификация участниците трябва да 
предложат срок за реакция който да е в календарни дни. Това е необходимо тъй като в чл. 18, 
ал. 3 е необходимо този срок да бъде отразен. Участника не е спазил изискването поставено от 
Възложителя. 

Предвид изложените по- горе обстоятелства, комисията единодушно решава да предложи 
участника за отстраняване от последващо участие в процедурата. Решението на комисията се 
подкрепя от постоянната практика на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния 
административен съд като висш правораздавателен орган, пример за която са Решение № 1331 
от 15.10.2014 г. на КЗК по преписка, вх. № K3K-1037/2014 г. и Решение № 1124 от 02.02.2015 г. 
по адм. д. № 14119/2014 на Върховния административен съд. 

Решението за откриване е влязло в законна сила и утвърдените с него условия в 
обявлението и документацията за възлагане на обществена поръчка са станали задължителни за 
участниците в процедурата и комисията по провеждането й. При разглеждане на офертите, 
комисията следва да следи за съответствие с изискванията на възложителя и да ги прилага 
стриктно към всички участници. Съгласно чл. 56, ал.2 от ППЗОП „Комисията разглежда 
офертите на допуснатите участници и проверява за съответствието на предложенията с 
предварително обявените условия.", а съгласно чл. 57, ал.1 от ППЗОП „Ценовото предложение 
на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.". 
Цитираните правни норми не предоставят възможност на комисията, в оперативна 
самостоятелност, да извърши преценка при констатирано нарушение на изискванията на 
възложителя дали да отстрани участникът, който го е извършил, а я задължават да го предложи 
за отстраняване. 

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на 
възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 107, т.2, буква 
„а" от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените 
условия на поръчката. 

В този смисъл, така представената от участника оферта се явява „Неподходяща оферта" 
по смисъла на §2, т.25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020 г. Страница 29 
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Списък на участниците, допуснати до етап на разглеждане на Ценовото предложение при 
мотиви, отразени в настоящия протокол 

I. Оферта от ДЗЗД „ПЛАНЕКС", партньори в обединението „ПЛАНЕКС 
ИНФРАСТРУКТУРА" ЕООД и „ПЛАНЕКС БУРГАС" ООД, с вх. №53-2897-1/30.12.2019г. 
в 09:24ч., с адрес за кореспонденция: град Велико Търново, улица „Магистрална" №3, тел: 
0888 166122, email: planexinfrastructure@abv.bg , лице за контакт: Кристиян Дешков, за 
обособена позиция №1 

II. Оферта от ДЗЗД „ТЪРНОВО 2019", партньори в обединението „ПЪТИЩА И 
МОСТОВЕ" ЕООД и „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ" ООД, с вх. №53-2899-1/30.12.2019г. в 
15:23ч., с адрес за кореспонденция: град Варна, ул. „Д-р Николай Коларов" №3, тел: 
052613000, email: office@pmostove.com , лице за контакт: Росен Колелиев за обособена 
позиция №3 

III. Оферта от ДЗЗД „В.Търново-ПП", партньори в обединението „ПСК Пътстрой" 
ЕООД и „ПСК Виастрой" ЕООД с вх. №53-2900-1/30.12.2019г. в 16:12ч., с адрес за 
кореспонденция: град Стара Загора, Зона „Голеш", тел: 0885604305, email: 
psk patstroy@abv.bg , лице за контакт: Донка Иванова, за обособена позиция №3 

Списък на участниците, предложени за отстраняване при мотиви, отразени в 
настоящия протокол 

I. Оферта от „Пътни строежи - Велико Търново" АД, с вх. №5300-116-48/30.12.2019г. 
в 16:33ч., с адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ул. „България" №27, тел: 
062616811, email: office@psvt.bg ,за обособена позиция №5 

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 
поръчки във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор 
на изпълнител за изпълнение на Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор по проект 
„Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", по обособени позицииЮбособена позиция 
№1 :Инженеринг на обект „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална"; Обособена 
позиция №2: Инженеринг на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев", 
„7-ми юли", „Цар Т. Светослав" Обособена позиция №3: Инженеринг на обект „Изграждане на кръгово 
кръстовище между улици „Беляковско шосе", бул. „България", ул. „Полтава", ул. „Освобождение", ул. 
„Краков" Обособена позиция №4: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско 
училище"; Обособена позиция №5: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар". 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020 г. Страница 30 
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РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

Откритата процедура е с публикувано Обявление за поръчка с ID 945011 на дата 21.11.2019г., с 
уникален номер в РОИ: 00073-2019-0069, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/732/, комисията реши: Отваряне и 
оповестяване на ценовите предложения да се извърши на дата 11.03.2020 г. от 10:00 часа в 
сградата на Община Велико Търново, за което ще се изготви съобщение по чл.57, ал.З от 
ППЗОП и ще се публикува в електронната преписка на профила на купувача на Възложителя. 

При отварянето на пликовете с предлагани ценови параметри имат право да присъстват 
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители средствата за 
масово осведомяване. 

Комисията приключи своята работа в 15:10ч. 

Комисията продължи своята работа на дата 11.03.2020г. от 10:00ч. като пристъпи към отваряне на 
ценовите предложения на допуснатите участници, по реда на постъпване на офертите им, като 
председатели оповести съдържанието на пликовете предлагани ценови параметри: 

На дата 06.03.2020 г. бе е публикувано на профил на купувача https://www.veliko-
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/732/ - съобщение по чл. 57, ал.З от ППЗОП за датата, часа и мястото на 
отваряне на ценовите предложения. 

На заседанието на комисията присъстваха следните лица: 
1. Атанаска Михайлова - упълномощен представител на „Пътни строежи - Велико Търново" АД; 
2. Тодор Хинков - Упълномощен представител на ДЗЗД „Търново 2019"; 
Лицата се вписаха саморъчно в присъствен протокол. 

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

Председателя на комисията в съответствие с чл.57, ал.З от ППЗОП, обяви резултатите от оценките 
по другите показатели на допуснатите участници и пристъпи към отваряне на ценовите предложения и 
тяхното оповестяване. 

I. Оферта от ДЗЗД „ПЛАНЕКС", партньори в обединението „ПЛАНЕКС 
ИНФРАСТРУКТУРА" ЕООД и „ПЛАНЕКС БУРГАС" ООД, с вх. №53-2897-1/30.12.2019г. 
в 09:24ч., с адрес за кореспонденция: град Велико Търново, улица „Магистрална" №3, тел: 
0888 166122, email: planexinfrastructure@abv.bg , лице за контакт: Кристиян Дешков, за 
обособена позиция №1 

Магнитен носител (СД) 1бр. 

Ценово предложение, оригинал подписано и подпечатано - 2стр. 

Участникът е направил следните предложения : 
ОБЩА ЦЕНА: 1 009 500,00 /цифро.м в лева без ДДС/ един милион девет хиляди и 

петстотин лева /словом в лева без ДДС/ 

Общата цена е формирана по следния начин: 

№ Дейност Предлагана цена 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020 г. Страница 31 
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I. Изготвяне на инвестиционен проект във 
фаза работен проект 13 000,00лв. без ДДС 

II. Изпълнение на СМР 979 500,00лв. без ДДС 

III. За осъществяване на авторски надзор по 
време на строителството 17 000,00лв. без ДДС 

ОБЩО: 1 009 500,00лв. без ДДС 

Елементи на ценообразуване на единичните цени за видовете СМР са както следва: 
- часова ставка - 4,00 Лв./час; 
-допълнителни разходи върху ФРЗ - 100 %; 
- допълнителни разходи върху механизация - 30% 
- доставно - складови разходи за материали - 10% 
- печалба - 10% 

Участника е заявил че желае аванс в размер на 35% от общата стойност за изпълнение 
на предмета на договора. 

Така направеното ценово предложение отговаря на максимално посочените прогнозни стойности. 

П. Оферта от ДЗЗД „ТЪРНОВО 2019", партньори в обединението „ПЪТИЩА И 
МОСТОВЕ" ЕООД и „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ" ООД, с вх. №53-2899-1/30.12.2019г. в 
15:23ч., с адрес за кореспонденция: град Варна, ул. „Д-р Николай Коларов" №3, тел: 
052613000, email: office@pmostove.com , лице за контакт: Росен Колелиев за обособена 
позиция №3 

Магнитен носител (СД) 1 бр. 

Заглавна страница и опис на документите - 2стр. 

Ценово предложение, оригинал подписано и подпечатано - 2стр. 

Участникът е направил следните предложения : 
ОБЩА ЦЕНА: 674 217,40 /цифром в лева без ДДС/ шестстотин седемдесет и четири 

хиляди двеста и седемнадесет лева и 40ст. /словом в лева без ДДС/ 

Общата цена е формирана по следния начин: 

№ Дейност Предлагана цена 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020 г. Страница 32 
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РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

I. Изготвяне на инвестиционен проект във 
фаза работен проект 33 600,00лв. без ДДС 

II. Изпълнение на СМР 632 987,40лв. без ДДС 

III. За осъществяване на авторски надзор по 
време на строителството 7 630,00лв. без ДДС 

ОБЩО: 674 217,40лв. без ДДС 

Елементи на ценообразуване на единичните цени за видовете СМР са както следва: 
- часова ставка - 4,50 Лв./час; 
-допълнителни разходи върху ФРЗ - 100 %; 
- допълнителни разходи върху механизация - 30% 
- доставно - складови разходи за материали - 10% 
- печалба - 9% 

Участника е заявил че желае аванс в размер на 35% от общата стойност за изпълнение 
на предмета на договора. 

Така направеното ценово предложение отговаря на максимално посочените прогнозни стойности. 

III. Оферта от ДЗЗД „В.Търново-ПП", партньори в обединението „ПСК Пътстрой" 
ЕООД и „ПСК Виастрой" ЕООД с вх. №53-2900-1/30.12.2019г. в 16:12ч., с адрес за 
кореспонденция: град Стара Загора, Зона „Голеш", тел: 0885604305, email: 
psk patstroy@abv.bg , лице за контакт: Донка Иванова, за обособена позиция №3 

Магнитен носител (СД) 1 бр. 

ценово предложение, оригинал подписано и подпечатано - 2стр. 

индикативна количествено стойностна сметка по окрупнени показатели, оригинал 
подписана и подпечатана - Зстр. 

Участникът е направил следните предложения : 
ОБЩА ЦЕНА: 755 792,66 /цифром в лева без ДДС/ седемстотин петдесет и пет 

хиляди седемстотин деветдесет и два лева и 66cm. /словом в лева без ДДС/ 

Общата цена е формирана по следния начин: 

№ Дейност Предлагана цена 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. Страница 33 
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РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

I. Изготвяне на инвестиционен проект във 
фаза работен проект 45 222,22лв. без ДДС 

и. Изпълнение на СМР 700 571,43лв. без ДДС 

III. За осъществяване на авторски надзор по 
време на строителството 9 999,01лв. без ДДС 

О Б Щ О : 755 792,66 лв. без ДДС 

Елементи на ценообразуване на единичните цени за видовете СМР са както следва: 
- часова ставка - 5,77 Лв./час; 
-допълнителни разходи върху ФРЗ - 80 %; 
- допълнителни разходи върху механизация - 60% 
- доставно - складови разходи за материали - 13% 
- печалба - 7% 

Участника е заявил че желае аванс в размер на 35% от общата стойност за изпълнение 
на предмета на договора. 

Така направеното ценово предложение отговаря на максимално посочените прогнозни стойности. 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ 
НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА 

1.0ценяването на икономически най-изгодната оферта се извършва по критерий 
„Оптимално съотношение качество/цена" съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. Оценяването и 
класирането на постъпилите оферти ще се извърши в съответствие с изискванията на ЗОП. 

2 . МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА(ПРИЛОЖИМА ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ). 
Офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и които отговарят на 
предварително обявените условия на Възложителя за технически възможности и квалификация 
подлежат на комплексна оценка за определяне на икономически най-изгодната оферта, чрез 
„оптимално съотношение качество/цена" по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП: въз основа на цена и 
качествен показател. 

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на 
участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с 
изискванията на документацията за обществената поръчка и техническите спецификации. 
Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил техническо 
предложение, което не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. 

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта с 
критерий за възлагане „оптимално съотношение цена/качество". 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г„ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. Страница 34 
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Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести и 
съгласно комплексната оценка (КО) по следната формула: 

КО = ОПК + СИ + СИ„ро + ФП 
Максимален брой точки КО - 100 

Показатели за оценяване приложимо за обособена позиция №1: 

1.1 ОПК - Професионален капацитет на участника -тегловен коефициент 25 точки 
Показателят ОПК се изчислява като сбор от точките по следната формула: 

ОПК= ОПК1 + ОПК2 + ОПКЗ, 
където: 
ОПК1 е показател за професионалната компетентност на предложения от Участника 

„Проектант по част „Архитектура"; 
ОПК2 е показател за професионалната компетентност на предложения от Участника 

„Проектант по част „Конструктивна" 
ОПКЗ е показател за професионалната компетентност на предложения от Участника 

„Технически ръководител"; 

Лицето да има висше образование със специалност „Архитектура" и минимална 
образователно-квалификационна степен „магистър" или еквивалентна специалност, придобита в 
чужбина. 

Лицето да е участвало като архитект или на подобна позиция при проектирането на 
обекти, сходни с предмета на поръчката, като това обстоятелство се удостоверява/доказва с 
удостоверения за добро изпълнение, копие от трудова книжка или приемо-предавателен 
протокол или копие от разрешение за строеж за съответния обект, или комплексен доклад за 
оценка на съответствието на изработен от лицето проект в който е изработил частта 
„Архитектура" или друг еквивалентен документ, удостоверяващ участието на лицето в 
конкретното проектиране. Лицето да притежава пълна проектантска правоспособност. 

Точките по ОПК1 се присъждат по следния начин: 
• един завършен обект - 6 точки; 
• два или три завършени обекта включително - 8 точки; 
• четири или повече завършени обекта - 10 точки. 

Забележка: за завършен обект се приема такъв за който е изготвена оценка на съответствието на 
инвестиционния проект или е издадено разрешение за строеж. 

Лицето да има професионален опит като проектант по част Конструктивна при 
проектирането на обекти, сходни с предмета на поръчката, като това обстоятелство се 
удостоверява/доказва с удостоверения за добро изпълнение, копие от трудова книжка или 
приемо-предавателен протокол или копие от разрешение за строеж за съответния обект, или 
комплексен доклад за оценка на съответствието на изработен от лицето проект в който е 
изработил частта „Конструктивна" или друг еквивалентен документ, удостоверяващ участието 
на лицето в конкретното проектиране. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. Страница 35 
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Точките по ОПК2 се присъждат по следния начин: 
• един завършен обект - 1 точка; 
• два или три завършени обекта включително - 3 точки; 
• четири или повече завършени обекта - 5 точки. 

Забележка: за завършен обект се приема такъв за който е изготвена оценка на 
съответствието на инвестиционния проект или е издадено разрешение за строеж. 

За ОПКЗ 
Лицето да има придобита квалификация „строителен инженер", „инженер" или архитект, 

или средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита квалификация в 
областите „Архитектура и строителство" и „Техника" или еквивалентна специалност, придобита 
в чужбина, съгласно чл. 163а от ЗУТ. 

Лицето да е участвало като Технически ръководител при изпълнението на строителни 
обекти сходни с предмета на поръчката, като това обстоятелство се удостоверява/доказва с 
удостоверение, копие от трудова книжка, заповед за назначаване на обект за техн.ръководител 
или друг еквивалентен документ, удостоверяващ участието на лицето в конкретното 
строителство. 

Точките по ОПКЗ се присъждат по следния начин: 

• от 1 до 3 завършени обекта включително - 6 точка; 
• между 3 и 5 завършени обекта включително - 8 точки; 
• над 5 завършени обекта - 10 точки. 

Забележка: за завършен обект се приема такъв за който е подписан протокол обр. 19 или акт 
обр. 15 или акт обр. 16 или друг аналогичен документ. 

Показатели за оценяване приложими за обособени позиции от позиция №2 до №5 
включително: 

1.2 ОПК - Професионален капацитет на участника -тегловен коефициент 25 точки 
Показателят ОПК се изчислява като сбор от точките по следната формула: 

ОПК= ОПК1 + ОПК2 + ОПКЗ, 
където: 
ОПК1 е показател за професионалната компетентност на предложения от Участника 

„Проектант по част „Пътна"; 
ОПК2 е показател за професионалната компетентност на предложения от Участника 

„Проектант по част „Геодезия" 
ОПКЗ е показател за професионалната компетентност на предложения от Участника 

„Технически ръководител"; 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020 г. Страница 36 
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За ОПК1: 
Лицето да има висше образование със специалност „Транспортно строителство" и 

минимална образователно-квалификационна степен „магистър" или еквивалентна специалност, 
придобита в чужбина. 

Лицето да е участвало като инженер или на подобна позиция при проектирането на 
обекти, сходни с предмета на поръчката, като това обстоятелство се удостоверява/доказва с 
удостоверения за добро изпълнение, копие от трудова книжка или приемо-предавателен 
протокол или копие от разрешение за строеж за съответния обект, или комплексен доклад за 
оценка на съответствието на изработен от лицето проект в който е изработил частта „Пътна" или 
друг еквивалентен документ, удостоверяващ участието на лицето в конкретното проектиране. 
Лицето да притежава пълна проектантска правоспособност. 

Точките по ОПК1 се присъждат по следния начин: 
• един завършен обект - 6 точка; 
• два или три завършени обекта включително - 8 точки; 
• четири или повече завършени обекта - 10 точки. 

Забележка: за завършен обект се приема такъв за който е изготвена оценка на съответствието 
на инвестиционния проект или е издадено разрешение за строеж. 

Лицето да има професионален опит като проектант по част „Геодезия" при 
проектирането на обекти, сходни с предмета на поръчката, като това обстоятелство се 
удостоверява/доказва с удостоверения за добро изпълнение, копие от трудова книжка или 
приемо-предавателен протокол или копие от разрешение за строеж за съответния обект, или 
комплексен доклад за оценка на съответствието на изработен от лицето проект в който е 
изработил частта „Геодезия" или друг еквивалентен документ, удостоверяващ участието на 
лицето в конкретното проектиране. Лицето да притежава пълна проектантска правоспособност. 

Точките по ОПК2 се присъждат по следния начин: 
• един завършен обект - 1 точка; 
• два или три завършени обекта включително - 3 точки; 
• четири или повече завършени обекта - 5 точки. 

Забележка: за завършен обект се приема такъв за който е изготвена оценка на 
съответствието на инвестиционния проект или е издадено разрешение за строеж. 

Лицето да има придобита квалификация „строителен инженер", „инженер" или архитект, 
или средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита квалификация в 
областите „Архитектура и строителство" и „Техника" или еквивалентна специалност, придобита 
в чужбина, съгласно чл.163а от ЗУТ. 

Лицето да е участвало като Технически ръководител при изпълнението на строителни 
обекти сходни с предмета на поръчката, като това обстоятелство се удостоверява/доказва с 
удостоверение, копие от трудова книжка, заповед за назначаване на обект за техн.ръководител 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 

интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Региони в растеж" 2014-2020 г , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 

съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. Страница 37 
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или друг еквивалентен документ, удостоверяващ участието на лицето в конкретното 
строителство. 

Точките по ОПКЗ се присъждат по следния начин: 

• от 1 до 3 завършени обекта включително - 6 точка; 
• между 3 и 5 завършени обекта включително - 8 точки; 
• над 5 завършени обекта - 10 точки. 

Забележка: за завършен обект се приема такъв за който е подписан протокол обр. 19 или акт 
обр. 15 или акт обр. 16 или друг аналогичен документ. 

Важно: Участниците, независимо за коя обособена позиция участват, представят 
заверени копия на доокументи, удостоверяващи опита на експертите по показател ОПК, 
респективно ОПК1, ОПК2 и ОПКЗ 

4. СИ - срок за изпълнение на строителството - тегловен коефициент - 10% 
Изчислява се по формулата: 
СИ = CHmin / CHi х 10 ( брой точки ), 
където: 
CHmin е най-краткият предложен от Участник срок за изпълнение на 

строителството по съответната обособена позиция; 

CHi е предложения от Участник (i) срок за изпълнение на строителството по 
съответната обособена позиция; 

Забележка: За дейностите, включени в обхвата по съответната обособена позиция, 
срокът за изпълнение следва да бъде не по-кратък от 180 календарни дни и не по-дълъг от 
360 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде 
цяло число. 

5. СИпро - срок за изпълнение на проектиране - тегловен коефициент - 10% 
Изчислява се по формулата: 
СИпро = CHmin / CHi х 10 ( брой точки ), 
където: 
CHmin е най-краткият предложен от Участник срок за изпълнение на 

проектирането по съответната обособена позиция; 
CHi е предложения от Участник (i) срок за изпълнение на проектирането по 

съответната обособена позиция; 

Забележка: За дейностите, включени в обхвата по съответната обособена позиция, срокът 
за изпълнение следва да бъде не по-кратък от 120 календарни дни и не по-дълъг от 180 
календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло 
число. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020 г. Страница 38 
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6. ФП - Финансов показател - тегловен коефициент - 55% 
Изчислява се по формулата: 
ФП= Ц1х 15 + Ц2 х 10+ ЦЗ х 30 (брой точки), където: 
Ц т ш е най-ниската предложена от Участник цена за изпълнение на поръчката; 

Ценово предложение (Цоб.) - предложена от участника цена за изпълнение на дейностите, като 
оценката се формира по следния начин: 

ФП = Ц1 + Ц2 + ЦЗ, където, 
Ц1 е цената предложена от участника за работен проект, с максимална тежест 15т.; 
Ц2 е цената предложена от участника за осъществяване на авторски надзор по време на 
строителството, с максимална тежест 10т.; 
ЦЗ е цената предложена от участника за строителството, с максимална тежест 30т.; 

Всеки под показател се пресмята по следната формула: 
Ц1=Ц1пнп/ЦН х 15, където: 
Ц 1 т ш е минимално предложената цена за изпълнение на работен проект; 
ЦП е предложената цена за работен проект на съответния участник; 

Ц2=Ц2тт/Ц21 х 10, където: 
Ц2пнп е минимално предложената цена за осъществяване на авторски надзор по време на 
строителството; 
Ц21 е предложената цена за осъществяване на авторски надзор по време на строителството на 
съответния участник; 

ЦЗ=ЦЗппп/Ц31 х 30, където: 
ЦЗтш е минимално предложената цена за изпълнение на строителството; 
H3i е предложената цена за изпълнение на строителството на съответния участник; 

От участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за изпълнение на 
поръчката по-висока от определената от Възложителя в настоящата документация финансова 
рамка. 
Забележка: На оценка подлежат предложените цени без ДДС по показател ФП и под 
показатели Ц1, Ц2 и ЦЗ; 
Забележка: Участниците нямат право да предлагат стойност по някой от показателите, 
която надвишава прогнозната стойност за съответната дейност в настоящата 
документация, в противен случай ще бъдат предложение за отстраняване от процедурата. 
Оценката по отделните показатели и под показатели се представя в числово изражение с точност 
до втория знак след десетичната запетая. Максималната комплексна оценка, която може да 
получи една оферта е 100 (сто) точки. 
Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената Комплексна оценка, 
като на първо място се класира участникът, получил най-висока оценка на офертата. 
При несъответствие между изписаното с цифри и изписаното с думи, за вярно се приема записът 
с думи. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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Ш. 

Ш. -х РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително 
обявените от Възложителя условия и при спазване на разпоредбата на чл.58 от ППЗОП. 

Комисията пристъпи към оценка съгласно обявения критерии: 

За обособена позиция №1: 
ДЗЗД „ПЛАНЕКС" 
СИ - срок за изпълнение на строителството - 10т. 
СИпр0 - срок за изпълнение на проектиране - 10т. 

Експерт Брой изпълнени обекти Оценка на участника 
ОПК 1 4 10т. 
ОПК 2 4 5т. 
ОПКЗ 6 10т. 

ОПК1 +ОПК2 + ОПКЗ 25т. 

Ц1=Ц1тш/ЦН х 15 = 13000/13000=1 х15 = 15т. 
n,2=n,2min/n,2i х 10 = 17000/17000= 1х 10 = 10т. 
IJ3=43min/U3i х 30 = 979500/979500 = 1 х 30 = ЗОт. 

ФП= 15 + 10 + 30 = 55т. 
Комисията пристъпи към комплекса оценка на допуснатия участник: 
КО = ОПК + СИ + СИпро + ФП 

КО = 25 + 10 + 10 + 55 = 100т. 

За обособена позиция №3: 
ДЗЗД „ТЪРНОВО 2019" 
СИ - срок за изпълнение на строителството - 10т. 
СИпро - срок за изпълнение на проектиране - 10т. 

Експерт Брой изпълнени обекти Оценка на участника 
ОПК 1 9 10т. 
ОПК 2 10 5т. 
ОПКЗ 6 1 От. 

ОПК1 +ОПК2 + ОПКЗ 25т. 

Ц1=Ц1тт/Ц11 х 15 = 33600/33600=1 х15 = 15т. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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Ц2=Ц2гп1п/Ц21 х 10 = 7630/7630 1х 10 = 10т. 
ЦЗ=Ц31шп/Ц31 х 30 = 632987,40/632987,40= 1 х 30 = ЗОт. 

ФП= 15 + 10 + 30 = 55т. 
Комисията пристъпи към комплекса оценка на допуснатия участник: 
КО = ОПК + СИ + СИпро + ФП 

КО = 25 + 10 + 10 + 55 = ЮОт. 

ДЗЗД „В.Търново-ПП" 
СИ - срок за изпълнение на строителството - 10т. 
СИпро - срок за изпълнение на проектиране - 10т. 

Експерт Брой изпълнени обекти Оценка на участника 
ОПК 1 10 10т. 
ОПК 2 4 5т. 
ОПКЗ 4 8т. 
ОПК1 + ОПК2 + ОПКЗ 23т. 

Ц1=Ц1тш/ЦИ х 15 = 33600/45222,22=0,74х 15 = 11,14т. 
Ц2=Ц2ппп/Ц21 х 10 = 7630/9999,01 = 0,76х 10 = 7,6т. 
ЦЗ=ЦЗш1п/Ц31 х 30 = 632987,40/700571,43= 0,90 х 30 = 27т. 

ФП= 11,14 + 7,6 + 27 = 45,74т. 
Комисията пристъпи към комплекса оценка на допуснатия участник: 
КО = ОПК + СИ + СИпро + ФП 

КО = 23 + 10 + 10 + 45,74 = 88,74т. 

Имайки предвид критерия за оценка комисията предлага следното класиране: 
За обособена позиция №1: 

1-во място: Оферта от ДЗЗД „ПЛАНЕКС", партньори в обединението 
„ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА" ЕООД и „ПЛАНЕКС БУРГАС" ООД, с вх. №53-2897-
1/30.12.2019г. в 09:24ч., с адрес за кореспонденция: град Велико Търново, улица 
„Магистрална" №3, тел: 0888 166122, email: planexinfrastructure@abv.bg , лице за контакт: 
Кристиян Дешков, с получени - ЮОт. 

За обособена позиция №3: 
1-во място: Оферта от ДЗЗД „ТЪРНОВО 2019", партньори в обединението 

„ПЪТИЩА И МОСТОВЕ" ЕООД и „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ" ООД, с вх. №53-2899-
1/30.12.2019г. в 15:23ч., с адрес за кореспонденция: град Варна, ул. „Д-р Николай Коларов" 
№3, тел: 052613000, email: office@pmostove.com , лице за контакт: Росен Колелиев за 
обособена позиция №3, с получени - ЮОт. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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2-ро място: Оферта от ДЗЗД „В.Търново-ПП", партньори в обединението „ПСК 
Пътстрой" ЕООД и „ПСК Виастрой" ЕООД с вх. №53-2900-1/30.12.2019г. в 16:12ч., с адрес 
за кореспонденция: град Стара Загора, Зона „Голеш", тел: 0885604305, email: 
psk patstroy@abv.bg , лице за контакт: Донка Иванова, за обособена позиция №3, с 
получени - 88,74т. 

Обособени позиции №2 и №4 са прекратени с Решение № РД24-1 от 07.01.2020г. 

Комисията предлага за прекратяване обособена позиция №5 от настоящата обществена 
поръчка поради това че офертата на участника по тази позиция, не отговаря на предварително 
обявените условия на поръчката, като се явява „Неподходяща оферта" по смисъла на §2, т.25 от 
Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. 

Комисията завърши своята работа в 15:00 часа и предава настоящия протокол и 
протокола от дати 03.01.2020 г. и 27.01.2020г. от нейната работа ведно с цялата документация 
на Възложителя за утвърждаване, по чл. 106, ал. 1 и вземане на решение по чл.106, ал.6 от ЗОП. 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: j ^ . - . . j 
/ инж.Динко Кечев - Директрр^йрекция „СУд" в Община Велико Търново;/ 

И ЧЛЕНОВЕ:. 

/ инж.ВалентинаМиткова - Началник отдел „ТР" в Община Велико Търново; / 
i / 

/ инж.Цанко Бояджиев - Началник отдел „ТИ" в Община Велико Търново;/ 

/ Ана Тодорова - Главен експерт в Дирекция 1БФ В Обин^а^елико Търново; / 

/ Александър Колев - Главен експер1чГд*фекция ОП в Община Велико Търново;/ 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
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Text Box
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679


