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РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО Б Ъ ЛГАРСКО ПРАВ ИТЕЛ С ТВ О

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Д О К Л А Д

Днес на дата 17.02.2020 г., Комисията по чл. 103, ал.1 от Закона за обществените 
поръчки, във връзка с чл.51, ал.1 от Правилник за прилагане на Закона за обществените 
поръчки, назначена със Заповед № РД 22-113/21.02.2020 г. на Кмета на Община Велико 
Търново, продължи с разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в обществена 
поръчка, чрез провеждане на договаряне без предварително обявление с предмет: „Инженеринг 
— проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: 
„Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Художествена галерия 
„Борис Денев“, гр. В. Търново“ е уникален номер на процедурата 00073-2019-0076 в 
регистъра на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/751/. Прогнозна стойност на поръчката 
1059903.70 лв. без ДДС.

1. Състав на комисията, включително промени, настъпили в хода на работа на 
комисията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев -  Директор на дирекция “Строителство и устройство на 
територията“;

И ЧЛЕНОВЕ:
1. инж. Ивайло Дачев -  Главен експерт в Отдел “Техническа инфраструктура”;
2. Юлия Ликоманова-Мутафчиева -  Главен експерт в Дирекция „Проекти и програми” 

(ръководител проект);
3. Даниела Данчева -  Главен счетоводител Община Велико Търново;
4. Явор Иванов -  Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки”.

2. Номер и дата на заповедта за назначаване на комисията, както и заповедите, с 
които се изменят сроковете, задачите и съставът й;

Комисията е назначена със Заповед № РД 22-113/21.02.2020 г. на Кмета на Община Велико 
Търново.

да разгледа постъпилите в срок оферти за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя; да разгледа и провери 
допуснатите оферти за съответствие с предварително обявените условия и да извърши оценка на 
офертите съгласно методиката за оценка. Комисията да класира участниците по степента на
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Този документ е създаден в рамките на Проект „Изкуство и култура -  общи трансгранични активи в подкрепа на уст ойчивот о развитие на 
т уризма ", Проектен код: ROBG -5 7 6 , в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество „ ИНТЕРРЕГ V-А Румъния  -  България “ 2014 

-  2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския Фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието и публикацията се носи от Община Велико Търново.

Водещ бенефициент: Община Велико Търново 
Съдържанието на този документ не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.
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съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

Всички действия на комисията да бъдат протоколирани, като резултатите от 
работата да бъдат отразени в протокол. Комисията да състави доклад за работата си, като 
същият бъде представен на Възложителя за утвърждаване. Към него да бъдат приложени и 
всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, заедно с цялата документация по 
процедура с предмет: „Инженеринг -  проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на 
авторски надзор на обект: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в 
Художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново“ в рамките на проект „Изкуство и 
култура -  общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ 
Проектен код: ROBG -576, финансиран по приоритетна ос 2 „Зелен регион“, специфична цел: 
2.1 „Подобряване на устойчивото използване на ресурсите на природното и културно 
наследство“ по Програма за трансгранично сътрудничество “ИНТЕРРЕГ V-А Румъния-България 
2014-2020“, с уникален номер 00073-2019-0076 в регистъра на АОП.

3. Кратко описание на работния процес. Участници в процедурата. Действия, 
свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите. Класиране и 
отстраняване на участници. Мотиви за допускане/отстраняване на всеки участник.
Комисията започна работа на 22.01.2020 г. в 14:00 часа.

инж. Динко Кечев -  Директор на дирекция “Строителство и устройство на територията“, изчете Заповед № РД 22- 
113/21.01.2020 г., представи комисията и оповести нейните задачи.

При отваряне на офертата стриктно се приложи чл. 54, ал.З, ал.4 от ППЗОП.

Комисията в съответствие с чл. 54, ал.З от ППЗОП оповести съдържането на опаковката, както следва:

I. Оферта от „ИНФРАИНЖЕНЕРИНГ-ДБ“ ЕООД с вх. № 5300-12332-1/20.01.2020 г. от 
10:59 часа, с ЕИК: 200578682; адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ул. „Тодор 
Балина“ 9, телефон: 0878310996; електронна поща за кореспонденция: infra db@abv.b2;

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията констатира наличието на - документи 
и информация и непрозрачен, запечатан и с ненарушена цялост плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 
Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови 
параметри“.

Съдържание на документите:
1. Опис на документите, оригинал подписан и подпечатан 2 стр.;
2. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, подписана и подпечатана, 1 стр.;
3. Декларации за съгласие от субекта на данните Приложение №8 -  2 броя;
4. ЕЕДОП на електронен носител 2 броя;
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5. Техническо предложение, подписано от Даниел Бъчваров -  220 стр.;
6. Линеен график -  2 бр.

II. Оферта от „ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА“ ЕООД с вх. № 53-2757-1/20.01.2020 г. от 
13:10 часа, с ЕИК: 202694924; адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ул. 
„Магистрална“ 3, телефон: 0888166122; електронна поща за кореспонденция: 
planexinfrastructure@abv.bg:

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията констатира наличието на - документи 
и информация и непрозрачен, запечатан и с ненарушена цялост плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 
Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ .

Съдържание на документите:
1. Опис на документите, оригинал подписан и подпечатан 2 стр.;
2. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, подписана и подпечатана, 1 стр.;
3. Декларации за съгласие от субекта на данните Приложение №8 -  2 броя;
4. ЕЕДОП на електронен носител 2 броя;
5. Техническо предложение, подписано от Кристиян Дешков -  272 стр.;
6. Линеен график -  2 бр.

III. Оферта от „ЕВРОКОРЕКТ.БУЛ“ ЕООД с вх. № 53-1328-1/20.01.2020 г. от 13:16 часа, с 
ЕИК: 202928131; адрес за кореспонденция: град Трявна, бул. „Ангел Кънчев“ 36, телефон: 
0887131311; електронна поща за кореспонденция: evrokorekt.bul@abv.bg;

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията констатира наличието на - документи 
и информация и непрозрачен, запечатан и с ненарушена цялост плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 
Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ .

Съдържание на документите:
1. Опис на документите, оригинал подписан и подпечатан 2 стр.;
2. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, подписана и подпечатана, 1 стр.;
3. Декларации за съгласие от субекта на данните Приложение №8 -  2 броя;
4. ЕЕДОП на електронен носител 2 броя;
5. Техническо предложение, подписано от Кристиян Дешков -  272 стр.;
6. Линеен график -  2 бр.

С горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на комисията в 15:00 ч. 

Председателят на комисията определи, комисията да се събере и да продължи своята работа на 24.01.20 г.
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Днес 24.01.2020 г. в 10:00 часа комисията продължи своята работа по разглеждане на постъпилата оферта.

Комисията пристъпи към разглеждане на подадените ЕЕДОП и преценка относно съответствие на 
декларираното с критериите за подбор.

I. Оферта от „ИНФРАИНЖЕНЕРИНГ-ДБ“ ЕООД с вх. № 5300-12332-1/20.01.2020 г. 
от 10:59 часа, с ЕИК: 200578682; адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ул. 
„Тодор Балина“ 9, телефон: 0878310996; електронна поща за кореспонденция: 
infra db@abv.bg;

След като разгледа подробно ЕЕДОП на участника Комисията установи следното:

Посоченото като подизпълнител дружество "КИНЕКС" ООД, град Пловдив се представлява от двама 
управители Анатоли Чаушев и Димитър Джугаланов. Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, лицата които трябва да 
представят информация по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са управителите на дружеството с ограничена отговорност. Поради 
това е необходимо ЕЕДОП да бъде подписан от всички лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП. В чл. 41, ал. 1 от ППЗОП е 
дадена възможността: „Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по 
отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, ЕЕДОП може да се 
подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за достоверността на 
декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица. “ Подизпълнителят очевидно не се 
е възползвал от тази възможност, тъй като в Част Б „Информация за представителите на икономическия оператор“ 
е посочен единствено единият управител - Анатоли Чаушев, като никъде в ЕЕДОП не е декларирано, че 
информацията се отнася и за другия управител на дружеството.

Във връзка с горното, дружеството "КИНЕКС" ООД, следва да представи нов ЕЕДОП, подписан от 
управителя Димитър Джугаланов или подписан от Анатоли Чаушев, но в него е посочено името на другия 
управител и е декларирано, че декларираната информация се отнася и до него. Участникът има възможност и да 
посочи нов подизпълнител, подавайки нов ЕЕДОП. В този случай, подизпълнителя също представя ЕЕДОП.

II. Оферта от „ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА“ ЕООД с вх. № 53-2757- 
1/20.01.2020 г. от 13:10 часа, с ЕИК: 202694924; адрес за кореспонденция: град Велико 
Търново, ул. „Магистрална“ 3, телефон: 0888166122; електронна поща за кореспонденция: 
planexinfrastructure@abv.bg:

След като разгледа подробно ЕЕДОП на участника Комисията установи следното:

Посоченото като подизпълнител дружество "КИНЕКС" ООД, град Пловдив се представлява от двама 
управители Анатоли Чаушев и Димитър Джугаланов. Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, лицата които трябва да 
представят информация по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са управителите на дружеството с ограничена отговорност. Поради 
това е необходимо ЕЕДОП да бъде подписан от всички лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП. В чл. 41, ал. 1 от ППЗОП е 
дадена възможността: „Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по 
отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, ЕЕДОП може да се 
подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за достоверността на
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декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица. “ Подизпълнителят очевидно не се 
е възползвал от тази възможност, тъй като в Част Б „Информация за представителите на икономическия оператор“ 
е посочен единствено единият управител - Анатоли Чаушев, като никъде в ЕЕДОП не е декларирано, че 
информацията се отнася и за другия управител на дружеството.

Във връзка с горното, дружеството "КИНЕКС" ООД, следва да представи нов ЕЕДОП, подписан от 
управителя Димитър Джугаланов или подписан от Анатоли Чаушев, но в него е посочено името на другия 
управител и е декларирано, че декларираната информация се отнася и до него. Участникът има възможност и да 
посочи нов подизпълнител, подавайки нов ЕЕДОП. В този случай, подизпълнителя също представя ЕЕДОП.

III. Оферта от „ЕВРОКОРЕКТ.БУЛ“ ЕООД с вх. № 53-1328-1/20.01.2020 г. от 13:16 
часа, с ЕИК: 202928131; адрес за кореспонденция: град Трявна, бул. „Ангел Кънчев“ 36, 
телефон: 0887131311; електронна поща за кореспонденция: evrokorekt.bul@abv.bg;

След като разгледа подробно ЕЕДОП на участника Комисията установи следното:

Посоченото като подизпълнител дружество "КИНЕКС" ООД, град Пловдив се представлява от двама 
управители Анатоли Чаушев и Димитър Джугаланов. Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, лицата които трябва да 
представят информация по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са управителите на дружеството с ограничена отговорност. Поради 
това е необходимо ЕЕДОП да бъде подписан от всички лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП. В чл. 41, ал. 1 от ППЗОП е 
дадена възможността: „Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по 
отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, ЕЕДОП мож е да се 
подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за достоверността на 
декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица. “ Подизпълнителят очевидно не се 
е възползвал от тази възможност, тъй като в Част Б „Информация за представителите на икономическия оператор“ 
е посочен единствено единият управител - Анатоли Чаушев, като никъде в ЕЕДОП не е декларирано, че 
информацията се отнася и за другия управител на дружеството.

Във връзка с горното, дружеството "КИНЕКС" ООД, следва да представи нов ЕЕДОП, подписан от 
управителя Димитър Джугаланов или подписан от Анатоли Чаушев, но в него е посочено името на другия 
управител и е декларирано, че декларираната информация се отнася и до него. Участникът има възможност и да 
посочи нов подизпълнител, подавайки нов ЕЕДОП. В този случай, подизпълнителя също представя ЕЕДОП.

В срок до 5 работни дни от получаването на настоящия протокол кандидатите и участниците, по 
отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията 
нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително 
предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за 
получаване на оферти или заявления за участие. Тази възможност се прилага и за подизпълнителите и третите лица, 
посочени от кандидата или участника. Кандидатът или участникът може да замени подизпълнител или трето лице, 
когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това 
не води до промяна на техническото предложение.

H’n’H1. interreerobe. еи
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туризма Проектен код: ROBG -  576, в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество  „ ИН ТЕРРЕГ V-А Румъния -  България “ 2014 
-  2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския Фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдърж анието и публикацията се носи от Община Велико Търново.

Водегц бенефициент: Община Велико Търново 
Съдърж анието на този документ не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.

Комисията приключи работата си в 15:30 часа.
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Председателят определи следващото заседание за след изтичане на срока за представяне на 
допълнителните документи и информация.

Комисията приключи работата си в 15:30 часа.

На дата 10.02.2020 г. в 13:30 часа комисията продължи своята работа.

Комисията започна с разглеждането на постъпилите отговори във връзка с протокол от 24.01.2020 г.:

I. Отговор от „ЕВРОКОРЕКТ.БУЛ“ ЕООД с вх. № 53-1328-2/30.01.2020 г.

И. Отговор от „ИНФРАИНЖЕНЕРИНГ-ДБ“ ЕООД с вх. № 5300-5032-1/31.01.2020 г.

III. Отговор от „ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА“ ЕООД с вх. № 5300-20866-4/31.01.2020 г.

След като разгледа получените отговори на участниците Комисията прецени, че същите отговарят на 
условията на поръчката и на изисканото в протокола на комисията. На основание горното комисията допуска и 
тримата участници до следващия етап в процедурата, разглеждане и оценка на техническото предложение.

Комисията констатира, че на стр. 35 от поканите до участниците е допусната техническа грешка. Написано 
е, че: „За всяка ограждаща конструкция изчисленият от Участника коефициент на топлопреминаване не може да 
бъде по-нисък от изчисления в идейния проект по част „Енергийна ефективност“. Участник, предложил за която и 
да е ограждаща конструкция коефициент, по-нисък от изчисления в идейния проект се отстранява от последващо 
участие.“ Налице е явна фактическа грешка, тъй като на стр. 36 от същата покана е посочено, че участникът 
посочил най-нисък коефициент на топлопреминаване получава максималния брой точки - 100 т. По-ниският 
коефициент е по-добър и носи по-добри резултати, съответно по-ниските предложения са по-качествени такива. 
Още повече настоящото договаряне е в резултат от открита процедура, в която е допусната същата грешка и е 
налице същото противоречие. В рамките на тази процедура възложителят е дал разяснение с №91-00-251/05.08.19 
г., в което е указано, че вместо по-нисък, участниците следва да разбират по-висок. Тъй като разясненията стават 
част от условията на процедурата и имайки предвид, че договарянето следва да има същите условия като откритата 
процедура, следва да се приеме, че тълкуването на така поставеното условие е, че въпросният коефициент следва да 
е по-нисък от този определен в идейния проект.

I. Оферта от „ИНФРАИНЖЕНЕРИНГ-ДБ“ ЕООД с вх. № 5300-12332-1/20.01.2020 г. от 10:59 часа, с ЕИК: 
200578682; адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ул. „Тодор Балина“ 9, телефон: 0878310996; електронна 
поща за кореспонденция: infra_db@abv.bg;

Съгласно идейния проект дограмата следва да бъде изработена от минимум 5 камерни ПВЦ профили. 
Стъклопакетът на западните и южните фасади следва да е със едно бяло и едно всесезонно стъкло, а на източните и 
северните с едно бяло и едно ниско емисионно стъкло. Обобщеният коефициент на топлопреминаване за всяка една 
сглобена единица трябва да бъде не повече от 1,4 W/m2.K.
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На стр. 210 в офертата на участника е деклариран, коефициент на топлопреминаване на дограмата 
в неотопляеми помещения от 1,2 W/m.K и на външни плътни врати граничещи с външен въздух -  1,2 W/m.K. Този 
коефициент е използван и при пресмятане на общия коефициент на ограждащите конструкции. В условията на 
обществената поръчка е посочено, че: „Топлотехническите характеристики на топлоизолационните материали се 
доказват с декларации за експлоатационни показатели или декларации за характеристиките на строителния продукт 
от които са видни топлотехническите параметри на продукта. Участник, непредставил декларации за материалите 
или представил декларации за материали с по-ниски показатели от изчислените се отстранява.“ Към офертата на 
участника е приложена единствено декларация за стъклопакет, но не и за самата дограма, нито за плътните врати. 
Този пропуск води до несъответствие на офертата с изискванията на поръчката и води до отстраняване на 
участника от участие в нея.

В техническото си предложение Участникът е посочил: „Ще се топлоизолират само стените с 
мазилка от вътрешната страна. Стените с мраморна облицовка ще се запазят във вида, в който са. С цел запазване 
на съществуващите орнаменти около прозорците, съществена част от интериора на залите, ще се монтира 
топлоизолация тип XPS с дебелина 2 см и >.=0,27 W/m.K. Тъй като стойността в идейния проект е 0,027 W/m.K, 
комисията приема, че е налице техническа грешка.

По долу в предложението си участникът посочва: „За всички външни стени от тип 1-1 до тип 1-9 е избран 
топлоизолационен материал от XPS с коефициент на топлопроводимост >.=0,026 W/m2.K . с дебелина от 4 до 10 см 
в зависимост от наддаването на мраморните рамки около прозорците“. Отново комисията приема за техническа 
грешка записа за дименсията ,,W/m2.K вместо W/m.K каквато е дименсията за коефициент на топлопроводимост.

В изчисленията за коефициента на топлопреминаване на стените е използван коефициент на 
топлопроводимост за XPS - >.=0,026 W/m.K.

За материал XPS комисията открива декларация за експлоатационни показатели №046 за материал XPS 
GRATHITE -  топлоизолационни плочи от XPS, производство на фирма „Марисан“

За материала са посочени коефициенти на топлопроводност за различни дебелини като най-ниския 
коефициент е >.<0,03 W/m.K. за материал с дебелина 2 см. Този коефициент на топлопроводност на материала не 
кореспондира с използвания за изчисленията, а именно >.=0,026 W/m.K. Комисията не може да приеме за 
достоверни изчисленията за коефициент на топлопреминаване на стени поради разминаване на използвания в 
изчисленията коефициент на топлопроводност и посочения в декларацията за експлоатационни показатели на 
строителния продукт.

В допълнение към това, на стр. 198 в офертата на участника е деклариран, коефициент на 
топлопреминаване на топлоизолационен материал от XPS от 0,026 W/m.K и с дебелина 10 см. Този коефициент е 
използван и при пресмятане на общия коефициент на ограждащите конструкции. В условията на обществената 
поръчка е посочено, че: „Топлотехническите характеристики на топлоизолационните материали се доказват с 
декларации за експлоатационни показатели или декларации за характеристиките на строителния продукт от които 
са видни топлотехническите параметри на продукта. Участник, непредставил декларации за материалите или 
представил декларации за материали с по-ниски показатели от изчислените се отстранява.“ Към офертата на 
участника е приложена декларация за техническите характеристики на материала, като за дебелина 10 см е даден 
коеф. по-малък или равен на 0,033 W/m.K. Макар използваният коефициент от 0,026 W/m.K формално да попада в 
интервала 0,000 -  0,033 W/m.K не става ясно как участникът е достигнал точно до това число, а не например 0,0025
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или 0,027. Липсва обосновка или друго доказателство, което несъмнено да доказва, че декларираният коефициент 
ще бъде реално постигнат при реализирането на строителството. Така представената декларация доказва 
единствено коефициент от 0,033 W/m.K, доколкото по начинът, по който е оформен дава възможност на участника 
произволно да избира по-нисък, съответно по-добър коефициент и по този начин да придобие предимство пред 
останалите участници, без това да гарантира на възложителя, че този по-благоприятен коефициент ще бъде 
постигат в реални условия.

Въз основа на гореизложеното Комсиията взе решение да предложи участника за отстраняване от 
процедурата на основание чл. 107, т. 2, б. “а“ от ЗОП.

11. Оферта от „ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА“ ЕООД с вх. № 53-2757-1/20.01.2020 г. от 13:10 часа, с 
ЕИК: 202694924; адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ул. „Магистрална“ 3, телефон: 0888166122; 
електронна поща за кореспонденция: planexinfrastructure@abv.bg;

Комисията разгледа офертата на участника и прецени, че същата отговаря на предварително 
обявените условия на поръчката. Участникът е предложил срокове за изпълнение на дейностите предмет на 
поръчката, които отговарят на изискванията на възложителя. Предложенията на участника свързани с критериите 
за оценка са по-добри от тези постигнати в идейния проект и са доказани със съответните декларации за 
технически характеристики, съгласно изискванията на поръчката. Представената организация на работа е в 
съответствие с изискванията на поръчката.

Въз основа на горепосочените мотиви Комисията взе решение да допусне участника до следващия 
етап в процедурата -  оценка на техническото предложение.

III. Оферта от „ЕВРОКОРЕКТ.БУЛ“ ЕООД с вх. № 53-1328-1/20.01.2020 г. от 13:16 часа, с ЕИК: 
202928131; адрес за кореспонденция: град Трявна, бул. „Ангел Кънчев“ 36, телефон: 0887131311; електронна поща 
за кореспонденция: evrokorekt.bul@abv.bg;

Съгласно идейния проект дограмата следва да бъде изработена от минимум 5 камерни ПВЦ профили. 
Стъклопакетът на западните и южните фасади следва да е със едно бяло и едно всесезонно стъкло, а на източните и 
северните с едно бяло и едно ниско емисионно стъкло. Обобщеният коефициент на топлопреминаване за всяка една 
сглобена единица трябва да бъде не повече от 1,4 W/m2.K.

На стр. 210 в офертата на участника е деклариран, коефициент на топлопреминаване на дограмата 
в неотопляеми помещения от 1,2 W/m.K и на външни плътни врати граничещи с външен въздух -  1,2 W/m.K. Този 
коефициент е използван и при пресмятане на общия коефициент на ограждащите конструкции. В условията на 
обществената поръчка е посочено, че: „Топлотехническите характеристики на топлоизолационните материали се 
доказват с декларации за експлоатационни показатели или декларации за характеристиките на строителния продукт 
от които са видни топлотехническите параметри на продукта. Участник, непредставил декларации за материалите 
или представил декларации за материали с по-ниски показатели от изчислените се отстранява.“ Към офертата на 
участника е приложена единствено декларация за стъклопакет, но не и за самата дограма, нито за плътните врати. 
Този пропуск води до несъответствие на офертата с изискванията на поръчката и води до отстраняване на 
участника от участие в нея.
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РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО

В техническото си предложение Участникът е посочил: „Ще се топлоизолират само стените с 
мазилка от вътрешната страна. Стените с мраморна облицовка ще се запазят във вида, в който са. С цел запазване 
на съществуващите орнаменти около прозорците, съществена част от интериора на залите, ще се монтира 
топлоизолация тип XPS с дебелина 2 см и >,=0,27 W/m.K. Тъй като стойността в идейния проект е 0,027 W/m.K, 
комисията приема, че е налице техническа грешка.

По долу в предложението си участникът посочва: „За всички външни стени от тип 1-1 до тип 1-9 е избран 
топлоизолационен материал от XPS с коефициент на топлопроводимост >,=0,026 W/m2.K . с дебелина от 4 до 10 см 
в зависимост от наддаването на мраморните рамки около прозорците“ . Отново комисията приема за техническа 
грешка записа за дименсията ,,W/m2.K вместо W/m.K каквато е дименсията за коефициент на топлопроводимост.

В изчисленията за коефициента на топлопреминаване на стените е използван коефициент на 
топлопроводимост за XPS - >.=0,026 W/m.K.

За материал XPS комисията открива декларация за експлоатационни показатели №046 за материал XPS 
GRATHITE -  топлоизолационни плочи от XPS, производство на фирма „Марисан“

За материала са посочени коефициенти на топлопроводност за различни дебелини като най-ниския 
коефициент е >.<0,03 W/m.K. за материал с дебелина 2 см. Този коефициент на топлопроводност на материала не 
кореспондира с използвания за изчисленията, а именно >.=0,026 W/m.K. Комисията не може да приеме за 
достоверни изчисленията за коефициент на топлопреминаване на стени поради разминаване на използвания в 
изчисленията коефициент на топлопроводност и посочения в декларацията за експлоатационни показатели на 
строителния продукт.

В допълнение към това, на стр. 198 в офертата на участника е деклариран, коефициент на 
топлопреминаване на топлоизолационен материал от XPS от 0,026 W/m.K и с дебелина 10 см. Този коефициент е 
използван и при пресмятане на общия коефициент на ограждащите конструкции. В условията на обществената 
поръчка е посочено, че: „Топлотехническите характеристики на топлоизолационните материали се доказват с 
декларации за експлоатационни показатели или декларации за характеристиките на строителния продукт от които 
са видни топлотехническите параметри на продукта. Участник, непредставил декларации за материалите или 
представил декларации за материали с по-ниски показатели от изчислените се отстранява.“ Към офертата на 
участника е приложена декларация за техническите характеристики на материала, като за дебелина 10 см е даден 
коеф. по-малък или равен на 0,033 W/m.K. Макар използваният коефициент от 0,026 W/m.K формално да попада в 
интервала 0,000 -  0,033 W/m.K не става ясно как участникът е достигнал точно до това число, а не например 0,0025 
или 0,027. Липсва обосновка или друго доказателство, което несъмнено да доказва, че декларираният коефициент 
ще бъде реално постигнат при реализирането на строителството. Така представената декларация доказва 
единствено коефициент от 0,033 W/m.K, доколкото по начинът, по който е оформен дава възможност на участника 
произволно да избира по-нисък, съответно по-добър коефициент и по този начин да придобие предимство пред 
останалите участници, без това да гарантира на възложителя, че този по-благоприятен коефициент ще бъде 
постигат в реални условия.

Въз основа на гореизложеното Комсиията взе решение да предложи участника за отстраняване от 
процедурата на основание чл. 107, т. 2, б. “а“ от ЗОП.
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Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение на допуснатия участник съгласно следната 
методика:

Максималният брой точки, които може да събере един участник са 100 (сто) точки. Участникът, чиято 
оферта е получила най-висока оценка се класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред.

2.1 .Комплексната оценка има максимална стойност - 100 точки.

Оценките на комисията по отделните показатели, свързани с предмета на обществената поръчка се 
представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.

КО = В*80% + Ц*20%, включваща показател В - Мерки за постигане на по-висока енергийна ефективност 
с максималния брой точки за показателя -  100 и с тежест в КО -  80%, и ценови показател Ц -  ценови предложения 
по видовете дейности предмет на поръчката с максималния брой точки за показателя -  100 и с тежест в КО -  20 %.

Показател В = В 1 х 50% + В2 х 25%+ ВЗ х 25%

Показател Ц = Црп х 20% + Цсмр х 70% + Цан х 10%,

В1 е подпоказател -  Обобщен коефициент на топлопреминаване на сградните ограждащи конструкции; В 
проекта по част енергийна ефективност са идентифицирани сградните ограждащи конструкции и са изчислени 
коефициенти на топлопреминаване. За всяка ограждаща конструкция Участникът предлага коефициент на 
топлопреминаване със съответните доказателства за постигането му. За всяка ограждаща конструкция изчисленият 
от Участника коефициент на топлопреминаване не може да бъде по-нисък от изчисления в идейния проект по част 
„Енергийна ефективност“. Участник, предложил за която и да е ограждаща конструкция коефициент, по-нисък от 
изчисления в идейния проект се отстранява от последващо участие.Топлотехническите характеристики на 
топлоизолационните материали се доказват с декларации за експлоатационни показатели или декларации за 
характеристиките на строителния продукт от които са видни топлотехническите параметри на продукта. Участник, 
непредставил декларации за материалите или представил декларации за материали с по-ниски показатели от 
изчислените се отстранява. Изчислява се обобщен коефициент на топлопреминаване на сградата и се посочва от 
участника в обяснителната записка.

В2 е подпоказател - В2 -  Сезонен коефициент на трансформация в режим отопление на термопомпата 
(SCOP); Предложената термопомпа въздух/вода следва да бъде с коефициент на сезонна трансформация за 
отопление не по-малък от 3,0. Минималната работна температура следва да е не по-висока от -15°С. Участник, 
предложил термо помпа с SCOP<3,0 и/или минимална работна температура < -15°С се отстранява. Предложеното 
се доказва със съответната техническа документация за термопомпата на български език.

ВЗ - е подпоказател - Рекуперация на система за вентилация; Участникът предлага процент на рекуперация 
на системата, който не може да е по - нисък от 70%, съгласно изискванията на Наредба №7 за енергийна 
ефекривност на сгради. Участник, предложил рекуператор с коефициент на рекуперация < 70% се отстранява. 
Предложеното се доказва със съответната техническа документация за рекуператора на български език.

Црп - е подпоказател - Ценово предложение за изпълнение на работен проект;
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Цсмр - е подпоказател - Ценово предложение за изпълнение на СМР;

Цан - е подпоказател - Ценово предложение за осъществяване на авторски надзор;

Тежест на подпоказател В 1 в показател В -  50 % 

Тежест на подпоказател В2 в показател В -  25 % 

Тежест на подпоказател ВЗ в показател В -  25 % 

Тежест на подпоказател Црп в показател Ц -  20 % 

Тежест на подпоказател Цсмр в показател Ц -  70 % 

Тежест на подпоказател Цан в показател Ц -  10 %

2.2.Начин за определяне на показател В:

Мерки за постигане на по-висока енергийна ефективност в съответствие с постигането целите на проекта, а 
именно повишаване енергийната ефективност на сградата на художествена галерия „Борис Денев“. Представя се в 
свободен текст в Техническото предложение на участника, като Възложителят ще оценява информация относно 
това какви технологии и материали участникът ще внедри в сградите с оглед постигане на намаляване на 
разходите, както следва:

(Минималните изисквания към технологиите и материалите са заложени в идейния проект и техническата 
спецификация за обекта. Участниците следва да надграждат заложените проектни решения с цел получаване на по
добри енергийни характеристики на сградата)

Показател В = В 1 х 50 % + В2 х 25 %+ ВЗ х 25 %

- Подпоказател В1 - Участникът предложил най-нисък обобщен коефициент на топлопреминаване на 
сградата получава максималния брой точки за подпоказателя -  100. Тежестта на подпоказател В1 в показател В е 50

Подпоказател В1 се изчислява по следната формула (мерната единица е числото, като сумата се закръгля 
до втория знак след десетичната запетая):

В1 = Blm in х 100,

B ln

където B lm in е минималният предложен коефициент, a B ln  е коефициентът предложен от съответния 
участник.

www.interreerobe.eu
Този документ е създаден в рамките на Проект „Изкуство и култура -  общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развит ие на 

туризма  ", Проектен код: ROBG -  576. в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество  „ ИНТЕРРЕГ V-А Румъния  -  България “ 2014 
-  2020, сьфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския Фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдърж анието и публикацията се носи от Община Велико Търново.

Водещ бенефициент: Община Велико Търново 
Съдържанието на този документ не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.

%.

11

tSSSE*' EUROPEAN I

http://www.interreerobe.eu


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИ ОН АЛ Н О РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМ Е ВЪВ ВАШ ЕТО БЪДЕЩЕ!
РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО БЪЛГАРСКО П РАВИТЕЛ СТВО

- Подпоказател В2 се изчислява по следната формула (мерната единица е числото, като сумата се закръгля 
до втория знак след десетичната запетая):

Подпоказател В2 - Участникът предложил най-висок сезонен коефициент на трансформация на 
термопомпата получава максималния брой точки за подпоказателя -  100. Тежестта на подпоказател В2 в показател

където В2шах е най-високия сезонен коефициент на трансформация на термопомпата, а В2п е сезонния 
коефициент на трансформация на термопомпата предложен от съответния участник.

- Подпоказател ВЗ се изчислява по следната формула (мерната единица е числото, като сумата се закръгля 
до втория знак след десетичната запетая):

Подпоказател ВЗ - Участникът предложил най-висок коефициент на рекуперация, получава максималния 
брой точки за подпоказателя -  100. Тежестта на подпоказател ВЗ в показател В е 25 %.

ВЗ = ВЗп х 100,

ВЗгпах

където ВЗгпах е най-високия предложен коефициент на рекуперация, а ВЗп е коефициентът на 
рекуперация, предложен от съответния участник.

2.3.Начин за определяне на показател Ц:

Показател Ц = Црп х 20 % + Цсмр х 70 % + Цан х 10%,

- Подпоказател Црп се изчислява по следната формула (мерната единица е български лева, като сумата се 
закръгля до втория знак след десетичната запетая):

Подпоказател Црп - Участникът предложил най-ниско ценово предложение за изпълнение на работен 
проект получава максималния брой точки за подпоказателя -  100. Тежестта на подпоказател Црп в показател Ц е 20

Црп = Црпппп х 100,

Црп-п

където Црпппп е най-ниското ценово предложение за изпълнение на работен проект, а Црп-n е ценовото 
предложение за изпълнение на работен проект от съответния участник.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИ О Н А Л Н О  РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМ Е ВЪВ ВАШ ЕТО БЪДЕЩЕ! Б Ъ ЛГАРС КО П РА В ИТЕЛ С ТВ О

LMrJBrJBi

РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО

- Подпоказател Цсмр се изчислява по следната формула (мерната единица е български лева, като сумата се 
закръгля до втория знак на десетичната запетая):

Подпоказател Цсмр - Участникът предложил най-ниско ценово предложение за изпълнение на СМР 
получава максималния брой точки за подпоказателя -  100. Тежестта на подпоказател Цсмр в показател Ц е 70 %.

Ц рп= Цсмргшп х 100,

където Цсмргшп е най-ниското ценово предложение за изпълнение на СМР, а Цсмр-n е ценовото 
предложение за изпълнение на СМР от съответния участник.

- Подпоказател Цан се изчислява по следната формула (мерната единица е български лева, като сумата се 
закръгля до втория знак на десетичната запетая):

Подпоказател Цан - Участникът предложил най-ниско ценово предложение за осъществяване на авторски 
надзор получава максималния брой точки за подпоказателя -  100. Тежестта на подпоказател Цан в показател Ц е

Ц рп= Ц антш  х 100,

Цан-п

където Ц антш  е най-ниското ценово предложение за осъществяване на авторски надзор, а Цан-n е 
ценовото предложение за осъществяване на авторски надзор от съответния участник.

В класирането участват само предложения, които съответстват на предварително обявените условия в 
процедурата.

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която 
се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред: 1. по-изгодно предложение по показател В 1 
сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.

2. по-ниска предложена цена;

Съгласно чл. 58, ал. 3 от ППЗОП, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител 
между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с горното 
указание.

Тъй като допуснатият участник е само един и съгласно методиката участникът направил най-добро 
предложение по всеки един от показателите и подпоказателите получава максималния брой от 100 т., то всяко
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предложение на участника е най-добро и съответно офертата на участника получава максималния брой точки -  100, 
умножени по тежестта на показателя 80%, тоест 80 т.

С тези действия комисията приключи своята работа, като председателят определи на следващото 
заседание да се отвори пликът с предлаганите ценови параметри на 13.02.2020 г. в 11:00 часа, като за целта да бъде 
публикувано съобщение на Профила на купувача съгласно ППЗОП.

Комисията приключи своята работа в 16:30 часа.

На дата 13.02.2020 г. в 11:00 часа комисията продължи своята работа с отваряне на ценовата оферта на 
допуснатия участник.

Тъй като допуснатият участник е един, комисията не тегли жребий за поредността на провеждане на 
преговорите.

На заседанието присъства представител на участника „ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА“ ЕООД -  
Кристиян Дешков -  управител.

Комисията започна своята работа, като председателят обяви оценката на техническото предложение на 
допуснатия участник -  80 т.

I. Оферта от „ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА“ ЕООД с вх. № 53-2757-1/20.01.2020 г. от 13:10 часа, с 
ЕИК: 202694924; адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ул. „Магистрална“ 3, телефон: 0888166122; 
електронна поща за кореспонденция: planexinfrastructure@abv.bg;

Председателят отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и констатира наличието на Ценово 
предложение подписано и подпечатано от Кристиян Дешков, което отговаря на условията на поръчката. В него е 
предложена обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 1059472.00 лв без ДДС. Тази цена е формирана, 
както следва:

1. Изготвяне на инвестиционен проект -  40472.00 лв. без ДДС;

2. Изпълнение на С М Р - 1011000.00 лв. без ДДС;

3. Осъществяване на авторски надзор по време на строителството -  8000.00 лв. без ДДС.

Комисията попита участника дали би намалил така представената цена, като същият отговори, че тази цена 
е най-ниската, която би могъл да предложи.

С това действие приключиха преговорите с участника.

Комисията пристъпи към оценка на ценовото предложение на допуснатия участник съгласно 
следната методика:
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНА/1НО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМ Е ВЪВ ВАШ ЕТО БЪДЕЩЕ! БЪ ЛГАРС КО П РА В ИТЕЛ С ТВ ОРУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО

Максималният брой точки, които може да събере един участник са 100 (сто) точки. Участникът, чиято 
оферта е получила най-висока оценка се класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред.

2.1.Комплексната оценка има максимална стойност - 100 точки.

Оценките на комисията по отделните показатели, свързани с предмета на обществената поръчка се 
представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.

КО = В*80% + Ц*20%, включваща показател В - Мерки за постигане на по-висока енергийна ефективност 
с максималния брой точки за показателя -  100 и с тежест в КО -  80%, и ценови показател Ц -  ценови предложения 
по видовете дейности предмет на поръчката с максималния брой точки за показателя -  100 и с тежест в КО -  20 %.

Показател В = В 1 х 50% + В2 х 25%+ ВЗ х 25%

Показател Ц = Црп х 20% + Цсмр х 70% + Цан х 10%,

В1 е подпоказател -  Обобщен коефициент на топлопреминаване на сградните ограждащи конструкции; В 
проекта по част енергийна ефективност са идентифицирани сградните ограждащи конструкции и са изчислени 
коефициенти на топлопреминаване. За всяка ограждаща конструкция Участникът предлага коефициент на 
топлопреминаване със съответните доказателства за постигането му. За всяка ограждаща конструкция изчисленият 
от Участника коефициент на топлопреминаване не може да бъде по-нисък от изчисления в идейния проект по част 
„Енергийна ефективност“. Участник, предложил за която и да е ограждаща конструкция коефициент, по-нисък от 
изчисления в идейния проект се отстранява от последващо участие.Топлотехническите характеристики на 
топлоизолационните материали се доказват с декларации за експлоатационни показатели или декларации за 
характеристиките на строителния продукт от които са видни топлотехническите параметри на продукта. Участник, 
непредставил декларации за материалите или представил декларации за материали с по-ниски показатели от 
изчислените се отстранява. Изчислява се обобщен коефициент на топлопреминаване на сградата и се посочва от 
участника в обяснителната записка.

В2 е подпоказател - В2 -  Сезонен коефициент на трансформация в режим отопление на термопомпата 
(SCOP); Предложената термопомпа въздух/вода следва да бъде с коефициент на сезонна трансформация за 
отопление не по-малък от 3,0. Минималната работна температура следва да е не по-висока от -15°С. Участник, 
предложил термо помпа с SCOP<3,0 и/или минимална работна температура < -15°С се отстранява. Предложеното 
се доказва със съответната техническа документация за термопомпата на български език.

ВЗ - е подпоказател - Рекуперация на система за вентилация; Участникът предлага процент на рекуперация 
на системата, който не може да е по - нисък от 70%, съгласно изискванията на Наредба №7 за енергийна 
ефекривност на сгради. Участник, предложил рекуператор с коефициент на рекуперация < 70% се отстранява. 
Предложеното се доказва със съответната техническа документация за рекуператора на български език.

Црп - е подпоказател - Ценово предложение за изпълнение на работен проект;

Цсмр - е подпоказател - Ценово предложение за изпълнение на СМР;

Цан - е подпоказател - Ценово предложение за осъществяване на авторски надзор;
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е в р о п е й с к и  с ъ ю з

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИ О Н АЛ Н О  РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМ Е ВЪВ ВАШ ЕТО БЪДЕЩЕ!

.Н-Я-Н,

РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО БЪ ЛГАРСКО П РАВИТЕЛ СТВО

Тежест на подпоказател В1 в показател В -  50 % 

Тежест на подпоказател В2 в показател В -  25 % 

Тежест на подпоказател ВЗ в показател В -  25 % 

Тежест на подпоказател Црп в показател Ц -  20 % 

Тежест на подпоказател Цсмр в показател Ц -  70 % 

Тежест на подпоказател Цан в показател Ц -  10 %

2.2.Начин за определяне на показател В:

Мерки за постигане на по-висока енергийна ефективност в съответствие с постигането целите на проекта, а 
именно повишаване енергийната ефективност на сградата на художествена галерия „Борис Денев“. Представя се в 
свободен текст в Техническото предложение на участника, като Възложителят ще оценява информация относно 
това какви технологии и материали участникът ще внедри в сградите с оглед постигане на намаляване на 
разходите, както следва:

(Минималните изисквания към технологиите и материалите са заложени в идейния проект и техническата 
спецификация за обекта. Участниците следва да надграждат заложените проектни решения с цел получаване на по
добри енергийни характеристики на сградата)

Показател В = В1 х 50 % + В2 х 25 %+ ВЗ х 25 %

- Подпоказател В1 - Участникът предложил най-нисък обобщен коефициент на топлопреминаване на 
сградата получава максималния брой точки за подпоказателя -  100. Тежестта на подпоказател В1 в показател В е 50
%.

Подпоказател В1 се изчислява по следната формула (мерната единица е числото, като сумата се закръгля 
до втория знак след десетичната запетая):

В1 = Blmin х 100,

B ln

където Blmin е минималният предложен коефициент, a B ln е коефициентът предложен от съответния 
участник.

- Подпоказател В2 се изчислява по следната формула (мерната единица е числото, като сумата се закръгля 
до втория знак след десетичната запетая):
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИ О Н АЛ Н О  РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМ Е ВЪВ ВАШ ЕТО БЪДЕЩЕ!
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FVMbHCKO ПРАВИТЕЛСТВО

Подпоказател В2 - Участникът предложил най-висок сезонен коефициент на трансформация на 
термопомпата получава максималния брой точки за подпоказателя -  100. Тежестта на подпоказател В2 в показател 
В е 25 %.

В2 = В2п х 100, 

В2шах

където В2шах е най-високия сезонен коефициент на трансформация на термопомпата, а В2п е сезонния 
коефициент на трансформация на термопомпата предложен от съответния участник.

- Подпоказател ВЗ се изчислява по следната формула (мерната единица е числото, като сумата се закръгля 
до втория знак след десетичната запетая):

Подпоказател ВЗ - Участникът предложил най-висок коефициент на рекуперация, получава максималния 
брой точки за подпоказателя -  100. Тежестта на подпоказател ВЗ в показател В е 25 %.

ВЗ = ВЗп х 100,

В Зтах

където В З тах  е най-високия предложен коефициент на рекуперация, а ВЗп е коефициентът на 
рекуперация, предложен от съответния участник.

2.3.Начин за определяне на показател Ц:

Показател Ц = Црп х 20 % + Цсмр х 70 % + Цан х 10%,

- Подпоказател Црп се изчислява по следната формула (мерната единица е български лева, като сумата се 
закръгля до втория знак след десетичната запетая):

Подпоказател Црп - Участникът предложил най-ниско ценово предложение за изпълнение на работен 
проект получава максималния брой точки за подпоказателя -  100. Тежестта на подпоказател Црп в показател Ц е 20
%.

Црп = Црпгшп х 100,

Црп-п

където Ц р п т т  е най-ниското ценово предложение за изпълнение на работен проект, а Црп-n е ценовото 
предложение за изпълнение на работен проект от съответния участник.
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- Подпоказател Цсмр се изчислява по следната формула (мерната единица е български лева, като сумата се 
закръгля до втория знак на десетичната запетая):

Подпоказател Цсмр - Участникът предложил най-ниско ценово предложение за изпълнение на СМР 
получава максималния брой точки за подпоказателя -  100. Тежестта на подпоказател Цсмр в показател Ц е 70 %.

Црп = Цсмрппп х 100,

Цсмр-п

където Цсмргшп е най-ниското ценово предложение за изпълнение на СМР, а Цсмр-n е ценовото 
предложение за изпълнение на СМР от съответния участник.

- Подпоказател Цан се изчислява по следната формула (мерната единица е български лева, като сумата се 
закръгля до втория знак на десетичната запетая):

Подпоказател Цан - Участникът предложил най-ниско ценово предложение за осъществяване на авторски 
надзор получава максималния брой точки за подпоказателя -  100. Тежестта на подпоказател Цан в показател Ц е 
1 0 % .

Црп = Цанппп х 100,

Цан-п

където Цанппп е най-ниското ценово предложение за осъществяване на авторски надзор, а Цан-n е 
ценовото предложение за осъществяване на авторски надзор от съответния участник.

В класирането участват само предложения, които съответстват на предварително обявените условия в 
процедурата.

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която 
се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред: 1. по-изгодно предложение по показател В1 
сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.

2. по-ниска предложена цена;

Съгласно чл. 58, ал. 3 от ППЗОП, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител 
между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с горното 
указание.

Тъй като допуснатият участник е само един и съгласно методиката участникът направил най-добро 
предложение по всеки един от показателите и подпоказателите получава максималния брой от 100 т., то всяко 
предложение на участника е най-добро и съответно офертата на участника получава максималния брой точки -  100, 
умножени по тежестта на показателя 20%, тоест 20 т.

ОБЩАТА ОЦЕНКА НА УЧАСТНИКА Е 100 Т.
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Въз основа на така направеното оценяване комисията изготви следното класиране:

1. „ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА“ ЕООД, с ЕИК: 202694924; адрес за кореспонденция: 
град Велико Търново, ул. „Магистрални“ 3, телефон: 0888166122; електронна поща за 
кореспонденция: planexinfrastructure@abv.bg;

КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОР С 
КЛАСИРАНИЯ НА ПЪРВО МЯСТО УЧАСТНИК:

„ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА“ ЕООД, С ЕИК: 202694924; АДРЕС ЗА 
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО, УЛ. „МАГИСТРАЛНА“ 3,
ТЕЛЕФОН: 0888166122; ЕЛЕКТРОННА ПОЩА ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:
PLANEXINFRASTRUCTURE@ABV.BG.

С тези действия комисията приключи своята работа, като предава изготвените 
протоколи и съставения доклад за одобрение на възложителя и за издаване на решение за избор 
на изпълнител.

Комисията приключи своята работа в 12:00 часа.

Настоящия доклад на комисията се предава на Възложителя за утвърждаване на 
основание чл. 106, ал.1 от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал.З от ППЗОП. Към доклада се прилагат:
- Протоколи от работата на комисията /Протокол № 1, Протокол № 2 и Протокол № 3/, всички 
документи, изготвени в хода на работа на комисията, заедно с цялата документация по 
процедура с предмет: „Инженеринг — проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на 
авторски надзор на обект: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“, гр. В. Търново“ с уникален номер на 
процедурата 00073-2019-0076 в регистъра на АОП и публикувана на профила на купувача 
на Община Велико Търново https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/751/. 
Прогнозна стойност на поръчката 1059903.70 лв. без ДДС.
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Настоящия доклад се състави и подписа от комисия назначена със Заповед № РД 22- 
113/21.02.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев -  Директор на дирекция “Строителство и устройство на
територията ;

И ЧЛЕНОВЕ:

инж. Ивайло Дачев г-ТтЩвен експер^в Отдел “Техническа инфраструктура”;

Юлия Ликоманова-Мутафчиева -  Главен експерт в Дирекция „Проекти и програми’' 
(ръководител проект);

К

dДаниела Данчева -  Главен счетоводител Община Велико Търново;
А /

Явор Иванов -  Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки”.

Получих на дата ........
доклада на комисията:.
ДАНИЕЛ ПАНОВ
Кмет на Община Велико Търн9**о\

УТВЪРЖДАВАМ на дата ... 

доклада на комисията:.
ДАНИЕЛ ПАНОВ 
Кмет на Община Велико!

I/
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