
ПРОТОКОЛ № 1 

Днес, 25.02.2020 г. в 10:00 ч., в заседателната зала № 306 в сградата на Община Велико 
Търново, комисията по чл. 97, ал.1 от ПГТЗОП, назначена със Заповед № РД 22 - 313/24.02.2020 
г. на Кмета на Община Велико Търново, започна разглеждането на получените оферти, 
изготвени в отговор на обява с № ОБ-2/06.02.2020 г. за обществена поръчка по чл. 20, ал.З, т.2 
от ЗОП с предмет: „Доставка и монтаж на асансъорна уредба за обект Детска градина 
„Шареният замък" гр. Велико Търново", с публикувана Информация за обява с ГО 9096217 в 
Портала за обществени поръчки (ПОП) и Информация за удължаване на първоначалния срок за 
получаване на оферти с изх. № 12-161-5/18.02.2020 г., публикувана в ПОП с ГО № 9096438 на 
18.02.2020 г., с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: ЬПрз://\У\УУУ.уе! 1 ко-
Еагпо уо . Ь я--'Ъ д/рго й 1 -па-кир и уасЬ а/775. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев - Директор на Дирекция „Строителство и устройство на 
територията" в Община Велико Търново; 
И ЧЛЕНОВЕ: 
1. арх. Николай Миладинов - Главен експерт в отдел „Устройство на територията" в Дирекция 
„Строителство и устройство на територията" в Община Велико Търново; 
2. Мая Тодорова - Старши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 
Търново; 

В първоначалния срок за получаване на оферти, а именно до 17:00 ч. на 18.02.2020 г. са 
постъпили две оферти, поради което е приложен чл. 188, ал. 2 от ЗОП и срокът за получаване на 
оферти е удължен до 17:00 ч. на 21.02.2020 г. В заключение, за участие в обществената поръчка 
са постъпили две оферти, както следва: 

1. Оферта с вх. № 5300-1108-18/17.02.2020 г., 13:59 ч. на „Деник лифт" ЕООД; 
2. Оферта с вх. № 5300-20866-9/21.02.2020 г., 08:54 ч. на „Планекс инфраструктура" 

ЕООД; 

Постъпилите оферти са представени в запечатани непрозрачни опаковки с ненарушена 
цялост в изискуемия от Възложителя срок. 

След запознаване със списъка с участниците, членовете на комисията подписаха 
декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 ППЗОП. 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците. 
При отварянето на офертите стриктно се приложиха чл. 97, ал. 3 и ал. 4 от ППЗОП, а 

именно: комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и обяви ценовите 
предложения. Техническото предложение на всеки от участниците беше подписано от тримата 
членове на комисията. 

1. Оферта с вх. № 5300-1108-18/17.02.2020 г., 13:59 ч. на „Деник лифт" ЕООД, е ЕИК 
200079843, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, бул. „България" № 21 Б, 
вх. 2 и адрес за кореспонденция гр. Велико Търново, ул. „Мармарлийска" № 35, ет. 2, тел.: 
0888 33 90 51, е-таИ: с!еп1к_НЙ:@аЬу.Ь§, лице за контакт: Николай Николов, съдържа: 

1. Заявление за участие, в т.ч. опис на документите и информацията, съдържащи се в 
офертата по Образец № 1, подписано от Николай Николов - управител, 2 стр.; 

2. Представяне на участника по образец № 2, подписано от Николай Николов -
управител, 2 стр.; 

3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката по Образец № 3, подписано от 
Николай Николов - управител, 4 стр.; 

4. Ценово предложение по Образец № 4, подписано от Николай Николов - управител, 2 



стр.; 
Общата цена, която предлагат за пълно и качествено изпълнение на обществената 

поръчка е в размер на 31 900,00 лв. без ДДС. 
5. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от 

ЗОП по Образец № 5, подписана от Николай Николов - управител, 1 стр.; 
6. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП 

по Образец № 6, подписана от Николай Николов - управител, 2 стр.; 
7. Декларацията по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици - Образец № 9, подписана от 
Николай Николов - управител, 1 стр.; 

8. Декларация във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП -
Образец № 10, подписана от Николай Николов - управител, 1 стр.; 

9. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество - Образец № 11, подписана от Николай Николов -
управител, 1 стр.; 

10. Декларация за съответствие с критериите за подбор - Образец № 12, подписана от 
Николай Николов - управител, 1 стр.; 

2. Оферта с вх. № 5300-20866-9/21.02.2020 г., 08:54 ч. на „Планекс инфраструктура" 
ЕООД, с ЕИК 202694924, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. 
„Магистрална" № 3, тел.: 0888 166122, е-таИ: р1апехт1"га81гис1иге@аЬу.Ь§, лице за 
контакт: Кристиян Дешков, съдържа: 

1. Заявление за участие, в т.ч. опис на документите и информацията, съдържащи се в 
офертата по Образец № 1, подписано от Кристиян Дешков - управител, 2 стр.; 

2. Представяне на участника по образец № 2, подписано от Кристиян Дешков -
управител, 2 стр.; 

3. Представяне на участника /подизпълнителя/ по образец № 2, подписано от Владислав 
Кипров - управител, 2 стр.; 

4. СО - Техническо предложение - 1 бр.; 
5. Техническо предложение за изпълнение на поръчката по Образец № 3, подписано от 

Кристиян Дешков - управител, 5 стр.; 
6. СБ - Ценово предложение - 1 бр.; 
7. Ценово предложение по Образец № 4, подписано от Кристиян Дешков - управител, 2 

стр.; 
Общата цена, която предлагат за пълно и качествено изпълнение на обществената 

поръчка е в размер на 30 800,00 лв. без ДДС. 
8. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от 

ЗОП по Образец № 5, подписана от Кристиян Дешков - управител, 1 стр.; 
9. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от 

ЗОП по Образец № 5, подписана от Владислав Кипров - управител, 1 стр.; 
10. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП 

по Образец № 6, подписана от Кристиян Дешков - управител, 2 стр.; 
11. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП 

по Образец № 6, подписана от Владислав Кипров - управител, 2 стр.; 
12. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по Образец № 7, подписана от 

Владислав Кипров - управител, 1 стр.; 
13. Декларацията по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици - Образец № 9, подписана от 
Кристиян Дешков - управител, 1 стр.; 

14. Декларацията по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 
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отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици - Образец № 9, подписана от 
Владислав Кипров - управител, 1 стр.; 

15. Декларация във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП -
Образец № 10, подписана от Кристиян Дешков - управител, 1 стр.; 

16. Декларация във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП -
Образец № 10, подписана от Владислав Кипров - управител, 1 стр.; 

17. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество - Образец № 11, подписана от Кристиян Дешков -
управител, 1 стр.; 

18. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество - Образец № 11, подписана от Владислав Кипров -
управител, 1 стр.; 

19. Декларация за съответствие с критериите за подбор - Образец № 12, подписана от 
Кристиян Дешков - управител, 2 стр.; 

20. Декларация за съответствие с критериите за подбор - Образец № 12, подписана от 
Владислав Кипров - управител, 2 стр.; 

След извършване на горните действия, публичната част от заседанието на комисията 
приключи. 

к к к к к 

Комисията в свое закрито заседание на 21.04.2020 г. в 10:00 ч. продължи да разглежда и 
анализира представените оферти. Комисията в изпълнение на чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, започна 
обсъждане относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя. 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 96а, ал. 2 от ППЗОП за 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени 

от Възложителя. 

I. Относно оферта с вх. № 5300-1108-18/17.02.2020 г., 13:59 ч. на „Деник лифт" 
ЕООД, с ЕИК 200079843, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, бул. 
„България" № 21 Б, вх. 2 и адрес за кореспонденция гр. Велико Търново, ул. 
„Мармарлийска" № 35, ет. 2, тел.: 0888 33 90 51, е-таН: (1етк_1Ш@аЬу.Ъ§, лице за контакт: 
Николай Николов. 

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, комисията 
констатира следното: 

Участникът е представил всички изискуеми документи и е налице съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 
Комисията единодушно реши да допусне участника до разглеждане на техническото му 
предложение при следните мотиви: 

По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 

от ЗОП, липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП, липсата на 
обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, липсата на свързаност по смисъла на 
§ 1, т. 13 и 14 от Допълнителни разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа 
(ЗППЦК) е друг участник в обществената поръчка и липсата на обстоятелствата по чл. 69 от 
ЗПКОНПИ, чрез представяне на декларации, съответно по Образци: № 5, № 6, № 9, № 10 и № 
11 от документацията за обществена поръчка, подписани от Николай Николов, в качеството му 
на управител съгласно данните от Търговския регистър. 
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Подизпълнители и трети лица: 
В представянето си по Образец № 2 участникът е декларирал, че при изпълнение на 

поръчката няма да използва подизпълнители и капацитета на трети лица. 
По отношение на изискванията за Годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност: 
Минимално изискване на Възложителя: Всеки участник в процедурата следва да е 

регистриран в Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор 
/ДАМТН/ на лицата, извършващи дейности по поддръжка, ремонтиране и преустройство на 
съоръжения с повишена опасност, издадено на основание чл. 36, ал.6 от Закона за техническите 
изисквания към продуктите на лицата, имащи право да извършват дейности по поддържане, 
ремонтиране и преустройство на съоръжения с повишена опасност или еквивалентен съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен. 

Участникът е декларирал в представянето си по Образец № 2 в съответната част, а 
именно: „Участникът вписан ли е в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП", отговор „ДА" и е 
посочил номера на удостоверението, а именно: „№ ВТ065 от 02.06.2008 г.". Комисията 
извърши проверка в регистъра и установи съответствие с декларираното. 

По отношение на изискванията за технически и професионални способности: 
Минимално изискване на Възложителя: Участниците трябва да са изпълнили 

минимум една доставка с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, за последните 
три години от датата на подаване на офертата. По този критерий за подбор Възложителят не 
поставя изискване за обем. Под „дейности с предмет, сходен с този на поръчката" следва да 
се разбира доставка и монтаж на асансьорна уредба. 

Участникът е декларирал в Част I - „Списък на доставките, които са идентични ши 
сходни с премета на обществената поръчка" от Декларацията за съответствие с критериите за 
подбор по Образец № 12, че е изпълнил следните доставки: 

„1. Доставка и монтаж на асансьор 3 еп.; Стойност - 42 560,00 лв.; Период на 
изпълнение: 01.12-30.12.2018 г.; Получател - „Дом за пълнолетни лица с умствена 
изостаналост" с.Церова кория; 

2. Доставка и монтаж на асансьор 2 сп.; Стойност - 35 120 лв.; Период на 
изпълнение: 20.07 -15.09.2019 г.; Получател - Региони в растеж „ ул. С. Велики" № 3; 

3. Доставка и монтаж на асансьор 5 сп.; Стойност - 54 300 лв.; Период на 
изпълнение: 01.11-20.12.2019 г.; Получател - МБАЛ "Св.Иван Рилски" гр. Г.Оряховица.", с 
което покрива поставеното от Възложителя минимално изискване за опит. 

Предвид съдържащата се информация в офертата, комисията единодушно решава, че 
участник „Деник лифт" ЕООД отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите 
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 
съобразно компетентността си. 

II. Относно оферта с вх. № 5300-20866-9/21.02.2020 г., 08:54 ч. на „Планекс 
инфраструктура" ЕООД, с ЕИК 202694924, със седалище и адрес на управление: гр. 
Велико Търново, ул. „Магистрална" № 3, тел.: 0888 166122, е-таН: р1апехшЛ-а$1гис1:иге 
@аЬу.Ь§, лице за контакт: Кристиян Дешков. 

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, комисията 
констатира следното: 

Участникът е представил всички изискуеми документи и е налице съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 
Комисията единодушно реши да допусне участника до разглеждане на техническото му 
предложение при следните мотиви: 

В представянето си по Образец № 2, участникът „Планекс инфраструктура" ЕООД е 
декларирал, че при изпълнение на поръчката ще използва подизпълнител в лицето на 
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„Лифтком" АД. Посочил е вида на дейностите, които ще бъдат възложени на подизпълнителя и 
дейностите, които ще се извършват от участника. 

Съгласно предварително обявените условия и чл. 66, ал.2 от ЗОП, подизпълнителите 
трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, 
който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът „Планекс инфраструктура" ЕООД е декларирал липсата на основания за 

отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, липсата на основания за отстраняване по чл. 54, 
ал. 1, т. 3-6 от ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, 
липсата на свързаност по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от Допълнителни разпоредби на Закона за 
публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) е друг участник в обществената поръчка и 
липсата на обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ, чрез представяне на декларации, съответно 
по Образци: № 5, № 6, № 9, № 10 и № 11 от документацията за обществена поръчка, подписани 
от Кристиян Дешков, в качеството му на управител съгласно данните от Търговския регистър. 

Подизпълнителят „Лифтком" АД е декларирал липсата на основания за отстраняване по 
чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от 
ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, липсата на 
свързаност по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от Допълнителни разпоредби на Закона за публичното 
предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) е друг участник в обществената поръчка и липсата на 
обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ, чрез представяне на декларации, съответно по 
Образци: № 5, № 6, № 9, № 10 и № 11 от документацията за обществена поръчка, подписани от 
Владислав Кипров, в качеството му на управител и представляващ съгласно данните от 
Търговския регистър. 

Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал в представянето си по Образец № 2, че при изпълнение на 

поръчката ще възложи част от изпълнението й на подизпълнител. Посочил е, че делът на 
участие на подизпълнителя при изпълнение на поръчката ще бъде 91,76 % от общата стойност 
на поръчката, като дейностите които ще му бъдат възложите са: Проектиране, производство, 
доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и абонаментно сервизно обслужване на 1 брой 
асансъорна уредба. Участникът представя и Декларация за съгласие за участие като 
подизпълнител по Образец № 7 от подизпълнителя „Лифтком" АД. 

Участникът е декларирал че няма да използва капацитета на трети лица. 
По отношение на изискванията за Годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност: 
Минимално изискване на Възложителя: Всеки участник в процедурата следва да е 

регистриран в Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор 
/ДАМТН/ на лицата, извършващи дейности по поддръжка, ремонтиране и преустройство на 
съоръжения с повишена опасност, издадено на основание чл. 36, ал.6 от Закона за техническите 
изисквания към продуктите на лицата, имащи право да извършват дейности по поддържане, 
ремонтиране и преустройство на съоръжения с повишена опасност или еквивалентен съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен. 

В представения от участника Образец № 2 за подизпълнителя „Лифтком" АД в 
съответната част - „Участникът вписан ли е в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП", е посочен 
отговор „ДА" и номера на удостоверението, а именно: „№ С779 София от 05.03.2015 г.". 
Комисията извърши проверка в регистъра и установи съответствие с декларираното. 

Като разгледа дейностите, които ще се извършват от подизпълнителя, а именно: 
Проектиране, производство, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и абонаментно 
сервизно обслужване на 1 брой асансъорна уредба" и дейностите извършвани от изпълнителя, а 
именно: „Изпълнение на СМР /изграждане на ел. инсталация за захранване на асансьори, 
оформяне на отвори около врати, шпакловка и боядисване около отвори на врати, настилка на 
етажните площадки/" и съгласно предварително обявените условия на възложителя в обявата 
и документацията към нея „....Когато участник предвижда участието на подизпълнител/и, 
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изискването се отнася до този/тези подизпълнител/и, който/които ще изпълнява/т монтажа 
на асансъорната уредба съгласно разпределението на дейностите, които ще извършва/т. ", 
комисията единодушно реши, че участникът отговаря на това изискване. 

По отношение на изискванията за технически и професионални способности: 
Минимално изискване на Възложителя: Участниците трябва да са изпълнили 

минимум една доставка с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, за последните 
три години от датата на подаване на офертата. По този критерий за подбор Възложителят не 
поставя изискване за обем. Под „дейности с предмет, сходен с този на поръчката" следва да 
се разбира доставка и монтаж на асансьорна уредба. 

Участникът „Планекс инфраструктура" ЕООД е декларирал в Част I - „Списък на 
доставките, които са идентични ши сходни с премета на обществената поръчка" от 
Декларацията за съответствие с критериите за подбор по Образец №12, че е изпълнил следните 
доставки: 

„1. Изпълнение на СМР на 2 бр. пътнически асансьори /изграждане на ел. инсталация за 
захранване на асансьори, оформяне на отвори около врати, настшка на етажните площадки 
и др./за обект: „ Многофамшна жшищна сграда, секция А, Б и подземни гаражи, построена в 
ПИ с идентификатор 10447.506.272; Стойност - 17 800,00 лв. без ДДС; Период на 
изпълнение: 17.04.2019г.-30.10.2019г.; Получател - Михаш Бояров, собственик на ап. А14, 
Секция А, ул. „Д.Буйнозов" 16; Екатерина Илиева, собственик на ап. БЗ, Секция Б, ул. 
„Д.Буйнозов " 16; Николинка Мицева, собственик на ап. Б21, Секция Б, ул. „Д.Буйнозов " 16; 

И подизпълнителят „Лифтком" АД е декларирал в Част I - „Списък на доставките, 
които са идентични ши сходни с премета на обществената поръчка" от Декларацията за 
съответствие с критериите за подбор по Образец № 12, че е изпълнил следните доставки: 

„1. „Проектиране, производство, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 
три броя асансъорни уредби гр. София, УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов", Клиника по изгаряния и 
пластична хирургия; Стойност - 18 800,24 лв. без ДДС; Период на изпълнение: 12.06.2019г,-
30.09.2019г.; Получател - „Калистратов груп" ООД; 

2. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя асансьори за нуждите 
на МБАЛ „Света Анна - Варна" АД; Стойност - 114 166,69 лв. без ДДС; Период на 
изпълнение: 03.01,2019г.-30.04.2019г.; Получател - МБАЛ „Света Анна - Варна" АД; 

3. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пътнически асансьор в блок Г, 
към 149 СУ Иван Хаджийски, гр. София; Стойност - 33 079,93 лв. без ДДС; Период на 
изпълнение: 05.10.2019г,- 01.03.2019г.; Получател - СО Район „Овча Купел"", с което 
покрива поставеното от Възложителя минимално изискване за опит. 

Като разгледа дейностите, които ще се извършват от подизпълнителя, а именно: 
Проектиране, производство, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и абонаментно 
сервизно обслужване на 1 брой асансьорна уредба" и дейностите извършвани от изпълнителя, а 
именно: „Изпълнение на СМР /изграждане на ел. инсталация за захранване на асансьори, 
оформяне на отвори около врати, шпакловка и боядисване около отвори на врати, настшка на 
етажните площадки/", комисията единодушно решава, че той отговаря на критериите за 
подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълнява. 

Предвид съдържащата се информация в офертата, комисията единодушно решава, че 
участник „Планекс инфраструктура" ЕООД отговаря на изискванията за лично състояние и 
на критериите 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 съобразно компетентността си. 

* * * * * 

Преди да пристъпи към разглеждане на техническите предложения, комисията състави 
списък на допуснатите и отстранените до този етап участници. 
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Списък на участниците, допуснати до етап на разглеждане на техническо 
предложение при мотиви, отразени в настоящия протокол: 

1. „Деник лифт" ЕООД, с ЕИК 200079843; 
2. „Планекс инфраструктура" ЕООД, с ЕИК 202694924. 

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

Няма 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на допуснатите 
оферти. 

Констатации относно съответствието на техническите предложения с 
предварително обявените условия: 

1. За оферта с вх. № 5300-1108-18/17.02.2020 г., 13:59 ч. на „Деник лифт" ЕООД, с 
ЕИК 200079843, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, бул. 
„България" № 21 Б, вх. 2 и адрес за кореспонденция гр. Велико Търново, ул. 
„Мармарлийска" № 35, ет. 2, тел.: 0888 33 90 51, е-таП: с!еп1к_1Ш@аЬу.Ь§, лице за контакт: 
Николай Николов. 

Комисията след анализ на съдържащата се информация в техническото предложение 
установи, че офертата на участника съответства на предварително обявените условия и 
Техническата спецификация. 

Техническото предложение на участника е изготвено по образец № 3 и съдържа 
изискуемата информация от възложителя. 

Сроковете, които участникът е предложил в Техническото си предложение /Образец № 
3/ са следните: 

- срокът за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на асансьорната уредба в 
календарни дни, считано от датата на уведомяването за осигурено финансиране е 55 
календарни дни, който отговаря на изискванията на възложителя да не е по-дълъг от 60 
календарни дни; 

- предлаганият гаранционен срок (гаранционна поддръжка на асансьорната уредба) е 60 
месеца; 

Предлаганата от участника асансъорна уредба е Електрически модел ДЛЕ 082020 и 
произход България, Италия. Комисията извърши проверка на технически параметри на 
предлаганата от участника асансъорна уредба и установи съответствие с поставените 
минимални изисквания в техническата спецификация. 

Комисията след анализ на съдържащата се информация в техническото предложение 
установи, че офертата на участника съответства на предварително обявените условия и допуска 
участник „Деник лифт" ЕООД, до разглеждане и оценка ценовото предложение. 

2. За оферта с вх. № 5300-20866-9/21.02.2020 г., 08:54 ч. на „Планекс инфраструкту-
ра" ЕООД, с ЕИК 202694924, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. 
„Магистрална" № 3, тел.: 0888 166122, е-таП: р1апехтГга8(тис1т1ге@аЪу.Ь§, лице за 
контакт: Кристиян Дешков. 

Комисията след анализ на съдържащата се информация в техническото предложение 
установи, че офертата на участника съответства на предварително обявените условия и 
Техническата спецификация. 

Техническото предложение на участника е изготвено по образец № 3 и съдържа 
изискуемата информация от възложителя. 

Сроковете, които участникът е предложил в Техническото си предложение /Образец № 
3/ са следните: 
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- срокът за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на асансьорната уредба в 
календарни дни, считано от датата на уведомяването за осигурено финансиране е 60 
календарни дни, който отговаря на изискванията на възложителя да не е по-дълъг от 60 
календарни дни; 

- предлаганият гаранционен срок (гаранционна поддръжка на асансьорната уредба) е 60 
месеца; 

Предлаганата от участника асансьорна уредба е с електрическо задвижване модел без 
машинно помещение и произход България. Комисията извърши проверка на технически 
параметри на предлаганата от участника асансьорна уредба и установи съответствие с 
поставените минимални изисквания в техническата спецификация. 

Комисията след анализ на съдържащата се информация в техническото предложение 
установи, че офертата на участника съответства на предварително обявените условия и допуска 
участник „Планекс инфраструктура" ЕООД, до разглеждане и оценка ценовото предложение. 

Преди да пристъпи към разглеждане и оценка на ценовите предложения, комисията 
състави списък на допуснатите и отстранените до този етап участници. 

Списък на участниците, допуснати до етап на разглеждане на ценовото 
предложение при мотиви, отразени в настоящия протокол: 

1. „Деник лифт" ЕООД, с ЕИК 200079843; 
2. „Планекс инфраструктура" ЕООД, с ЕИК 202694924. 

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

Няма 

Резултати от разглеждането и оценката на ценовите предложения на допуснатите 
участници: 

1. Относно оферта с вх. № 5300-1108-18/17.02.2020 г., 13:59 ч. на „Деник лифт" 
ЕООД, с ЕИК 200079843, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, бул. 
„България" № 21 Б, вх. 2 и адрес за кореспонденция гр. Велико Търново, ул. 
„Мармарлийска" № 35, ет. 2, тел.: 0888 33 90 51, е-таИ: йетк_1Ш@аЪу.Ъ§, лице за контакт: 
Николай Николов. 

Предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката: „Доставка и монтаж на 
асансьорна уредба за обект Детска градина „Шареният замък" гр. Велико Търново", е в 
размер на: 31 900,00 (тридесет и една хиляди и деветстотин) лева без ДДС, а с ДДС 38 280,00 
(тридесет и осем хиляди двеста и осемдесет) лева. 

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка при следните 
мотиви: 

Предложената от участника цена за изпълнение на поръчката в размер на 31 900,00 лева 
без ДДС е по-ниска и не надхвърля максимално определената прогнозна стойност на поръчката 
- 32 000,00 лева без ДДС посочена в обявата. Така предложената цена от участника съответства 
на предварително обявените от Възложителя условия. 

Комисията установи, че участникът е попълнил ценовото си предложение, в 
съответствие с условията на образеца и документацията. В ценовото предложение не бяха 
констатирани несъответствия. 

2. Относно оферта с вх. № 5300-20866-9/21.02.2020 г., 08:54 ч. на „Планекс инфра-
структура" ЕООД, с ЕИК 202694924, със седалище и адрес на управление: гр. Велико 
Търново, ул. „Магистрална" № 3, тел.: 0888 166122, е-шаН: р1апехтГга81гис1иге@аЬу.Ь§, 
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лице за контакт: Кристиян Дешков. 
Предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката: „Доставка и монтаж на 

асансъорна уредба за обект Детска градина „Шареният замък" гр. Велико Търново", е в 
размер на: 30 800,00 (тридесет хиляди и осемстотин) лева без ДДС, а с ДДС 36 960,00 
(тридесет и шест хиляди деветстотин и шестдесет) лева. 

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка при следните 
мотиви: 

Предложената от участника цена за изпълнение на поръчката в размер на 30 800,00 лева 
без ДДС е по-ниска и не надхвърля максимално определената прогнозна стойност на поръчката 
- 3 2 000,00 лева без ДДС посочена в обявата. Така предложената цена от участника съответства 
на предварително обявените от Възложителя условия. 

Комисията установи, че участникът е попълнил ценовото си предложение, в 
съответствие с условията на образеца и документацията. В ценовото предложение не бяха 
констатирани несъответствия. 

Комисията продължи с оценката на офертите съобразно посочения в 
документацията Критерий за възлагане на обществената поръчка: „Най-ниска цена" 
съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 

Методика за оценка. 
„До оценка чрез критерий най-ниска 1{ена се допускат само оферти, които 

съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Офертата на 
участника с най-ниско възнаграждение /най-ниска цена/ в лева без ДДС за изпълнение на 
поръчката получава максимален брой точки - 100 точки. Оценките на останагште оферти се 
изчисляват по формулата: 

Ц = (Цтт/Цп) х 100 = (брой точки) 
Където Цп е предложената цена без ДДС за изпълнение на поръчката съгласно 

Ценовото предложение на съответния участник. 
Където Цтт е най-ниската предложена цена без ДДС за изпълнение на поръчката 

съгласно Ценовите предложения на всички участници за поръчката. 

От участие в процедурата се отстранява участник предложил цена за изпълнението 
на поръчката по-висока от прогнозната стойност, посочена в документацията. 

Класирането на участниците се извършва въз основа на предложените възнаграждения 
/предлагани цени/ за изпълнение на пръчката, като на първо място се класира участникът 
предложил най-ниско възнаграждение. 

Забележка: При извършване на оценяването по съответните показатели на оценка ще 
се използва закръгляване до втория знак след десетичната запетая. 

Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и 
представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. 

В съответствие с чл. 58, ал.З от ППЗОП комисията провежда публично жребий за 
определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, когато критерият за 
възлагане е най-ниска цена и тази цена се предлага в две или повече оферти. " 

Съобразно така определената формула, резултатите на участниците са, както 
следва: 

Участник Предлагано 
възнаграждение 

Резултат/оценка 

„Деник лифт" ЕООД 31 900,00 лева без ДДС 30800,00/31900,00 х 
100 = 96,55 т. 

„Планекс инфраструктура" ЕООД 30 800,00 лева без ДДС 30800,00/30800,00 х 
100 =100 т. 
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КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ: 
Като взе предвид резултатите от оценката на офертите по определения в обявата и 

документацията за обществена поръчка критерий за възлагане ,.Най-ниска цена", комисията 
единодушно предлага следното класиране на допуснатите до оценка участници в обществена 
поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на асансьорна уредба за обект Детска градина 
„Шареният замък" гр. Велико Търновос публикувана Информация за обява с ГО 9096217 в 
Портала за обществени поръчки (ПОП) и Информация за удължаване на първоначалния срок за 
получаване на оферти с изх. № 12-161-5/18.02.2020 г., публикувана в ПОП с ГО № 9096438 на 
18.02.2020 г., с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: Ьир5://\у\у\у.уеНко-
1агпоуо.Ьа/Ье/ргоГ11-па-кириуас11аУ775. 

1-во място: „Планекс инфраструктура" ЕООД -100 т. 
2-ро място: „Деник лифт" ЕООД - 96,55 т. 

Настоящият протокол се състави в един екземпляр. 
Съгласно чл. 192, ал. 4 от ЗОП настоящият протокол и цялата документация по 

обществената поръчка, се предава на Възложителя за утвърждаване, след което в един и същ 
ден се изпраща на участниците и се публикува на профила на купувача. 

Комисията приключи работа в 11:30 часа. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/ инж. Динко Кечев - Директор на 
Велико Търново / 

кция „Стр^жтелство и устройство на територията" в Община 

И ЧЛЕНОВЕ: 

/ арх. Николай Мидадййр^^тлавеш експерт в отдел „Устройство на територията" в Дирекция 
1,Строителств9>гу7стро||5тео н а територията" в Община Велико Търново / 

/ Мая Тодорова - Старши ексгкфт в дирекция „Общ^ствеНи/по^ъчки" в Община Велико Търново / 
4 1 

V I 

ПОЛУЧИХ протокола на комисията на датайл. ю г О ч -

Подпис:... 
и н ж . Д А Т Д А > ПАНОВ 
Кмет на Община В$шко%Щрново 

УТВЪРЖДАВАМ протокола на комисията на дата:.^?гЙ 

Под п ис: Ли, • • • •Ц,* • • 
и н ж . ДАНИД^ ПАНОВ 
Кмет на Общ ко Туфн^во 
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