
О Б Щ И Н А В Е Л И К О Т Ъ Р Н О В О 

РЕШЕНИЕ 

За определяне на изпълнител по обособена позиция №3 по обществена поръчка с уникален 
номер 00073-2019-0069 

№ ^ V M . r . ^ o 
гр. Велико Търново . . .^r^Sfb. . . . . . .2020г. 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.22, ал.1, т.6 от ЗОП във връзка с чл.106, ал.6 от 
ЗОП и във връзка с отразени резултати и мотиви в протокол от дати 03.01.2020 г., 27.01.2020г., 
07.02.2020г. и 11.03.2020г. и доклад от дата 11.03.2020 г., на Комисията назначена с моя Заповед 
№ РД 22 - 9/03.01.2020г., със задача да провери съответствието на офертите с предварително 
обявените от възложителя условия, да разгледа, оцени и класира допуснатите оферти за изпълнение 
на обществена поръчка чрез 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 позицииЮбособена позиция 
№1:Инженеринг на обект „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална", с прогнозна 
стойност - 1 011 200.00лева без ДДС;Обособена позиция №2: Инженеринг на обект „Изграждане 
на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев", „7-ми юли", „Цар Т. Светослав" - 325 
бОО.ООлева без ДДС;Обособена позиция №3: Инженеринг на обект „Изграждане на кръгово 
кръстовище между улици „Беляковско шосе", бул. „България", ул. „Полтава", ул. „Освобождение", 
ул. „Краков" - 759 471,43лева без ДДС; 

Обособена позиция №4: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско 
училище" - 405 ООО.ООлева без ДДС;Обособена позиция №5: Инженеринг на обект „Изграждане 
на буферен паркинг „Френхисар" - 881 бОО.ООлева без ДДС;открита с Решение № РД 24 - 178 от 
18.11.2019 г. с ID 945010, обявление с ID № 945011, публикувано в електронната страница 
на Агенцията по обществени поръчки, уникален номер № 00073-2019-0069 на поръчката в РОП и в 
Официален вестник на Европейския съюз с № 2019/S 226-553099, и с адрес на профила на купувача 
на Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/732/ , с обща 
прогнозна стойност 3 382 871.43 лева без ДДС 

ОБЯВЯВАМ: 

I. Класирането за 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 позиции: 

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

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, с получени - 100т. 

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 10т. 

ОПК1 + ОПК2 + ОПКЗ 25т. 

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/732/
mailto:office@pmostove.com


Ц1=Ц1ппп/ЦП x 15 = 33600/33600=1 x l5 = 15т. 
Ц2=Ц2тш/Ц21 x 10 = 7630/7630 lx 10 = 10т. 
U,3=43min/U,3i x 30 = 632987,40/632987,40= 1 x 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. 

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 patstrov@abv.bg , лице за контакт: Донка Иванова, с получени - 88,74т. 

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=Ц1пип/ЦИ х 15 = 33600/45222,22=0,74х 15 = 11,14т. 
U2=n2min/U,2i х 10 = 7630/9999,01 = 0,76х 10 = 7,6т. 
ЦЗ=ЦЗппп/ЦЗ! 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. 

Мотиви за класирането: Офертата на участника отговаря на предварително обявените условия. 
Съдържанието на офертата е съобразно условията посочени в обявлението и документацията за 
участие, техническата спецификация и изискванията на ЗОП. Подробното съдържание на мотивите 
за класиране на участника е изложено в протоколи от дати 03.01.2020 г., 27.01,2020г., 07.02.2020г. и 
11.03.2020г. и доклад от дата 11.03.2020 г. 

II. Определям за изпълнител 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 позиции: 

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

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 с предложена обща цена за 
изпълнение на позицията - 674 217,40 лв. 

Съгласно чл. 109, т. 1 и т. 2 от ЗОП за участника, избран за изпълнител обособена позиция №3 са 
изпълнени следните условия: 
1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата и същият отговаря на критериите за 
подбор; 
2. офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на предварително обявените 
от възложителя условия и избрания критерий за възлагане. 
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III. На основание чл.Зба, ал.1, т.2 от ЗОП във връзка с чл.24, ал.1, т.2 от ППЗОП, 
настоящото решение да се изпрати на участниците и да се публикува в профила на купувача, 
ведно с протоколите и доклада на комисията, в един и същи ден, в тридневен срок от издаването 
му. 

Контролът по изпълнение на решението ще упражнявам лично. 

Жалба срещу решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подаде в 10 - дневен срок, 
съгласно чл. 197, ал.1, т. 7 б. „а" от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията, град София, 
бул.Витоша№18. 

Връзка към електронната преписк/в /роф11ла-иа купувача : https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-
na-kupuvacha/732/ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
ИНЖ. ДАНИЕЛ ГПКНОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА Ш ^ Щ О Т\ЪРН0В0/ 

Съгласували: 
Надя Петрова v 

Директор Дирекция ОП 

Явор Иванов 
Юрисконсулт в Дирекция ОП 

Изготвил: 
Александър Колев 
Главен експерт Дирекция 011 

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-
akolev
Text Box
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679


