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РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

ПРОТОКОЛ № 2 

Днес, 09.06.2020 г. в 09:00 ч., в сградата на Община Велико Търново, Комисията по чл. 
51, ал. 1 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед № РД 22 -
702/22.05.2020г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи разглеждането на офертите, 
постъпили във връзка с участие в обществена поръчка чрез процедура на договаряне без 
предварително обявление, 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 №4: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг 
„Сержантско училище"; 

КОМИСИЯ в състав: 

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

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. инж.Валентина Миткова - Началник отдел „ТР" в Община Велико Търново; 
2. Александър Колев - Главен експерт в Дирекция ОП в Община Велико Търново; 

На дата 27.05.2020 г. бе изпратен до участниците в процедурата на договаряне без 
предварително обявление, протокола от работата на комисията, като същия, бе качен в 
електронната преписка в профил на купувача на Възложителя - https://www.veliko-
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/785/ 

В отговор на изпратения протокол, постъпиха в срок отговори от следните участници: 
- вх.№5300-12836-5/02.06.2020г. от „МИСТРАЛ 7" ООД; 

Получаването на писмото е удостоверено чрез обратна разписка. 

I . Отговор от „МИСТРАЛ 7" ООД, с вх.№5300-12836-5/02.06.2020г., с адрес за 
кореспонденция: град Велико Търново, улица „Ю.А. Гагарин" №1, вх.А, ет.З, тел: 
0878728484, лице за контакт: Венцислав Дончев, съдържа: 

Участника е представил 1 брой папка съдържаща 1 бр. СД с посочено съдържание 
ЕЕДОП. 

Съгласно констатациите на комисията описани в протокола изпратен до участника: 
„ 1. Участникът е представил еЕЕДОП, който е подписан с валиден ел. подпис от 

управителя на дружеството Венцислав Дончев. Комисията извърши справка в Търговски 
регистър и установи че в търговски регистър като управители са вписани лицата Венцислав 
Дончев и Лъчезар Димитров. Комисията установи че еЕЕДОП не е подписан от всички 
задължени лица, а именно от Лъчезар Димитров. 

ТоЧи документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос ! „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020 г Страница 1 
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Съгласно чл.40, ал.1, т.З от ППЗОП, лицата по чл.54, ал.2 от ЗОП са „при дружество е 
ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон". В тази връзка в 
ЕЕДОП в раздел „Б: Информация за представителите на икономическия оператор" е 
необходимо да бъде представена информация за всички задължени лица, съгласно 
разпоредбата на чл.40, ал.1, т.З от ППЗОП. ЕЕДОП следва да бъде подписан от лицата които 
са вписани в търговски регистър - управителите на дружеството. 
Съгласно чл. 41, ал.1 от ППЗОП 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 от ЗОП, ЕЕДОП може да 
се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информагцш за 
достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица. В 
ЕЕДОП по предходното изречение, могат да се съдържат и обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 
от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, ако лицето, което го подписва, може 
самостоятелно да представлява съответния стопански субект. 

Относно изискванията отнасящи се до технически и професионални способности: 
„3.1. Участникът трябва да е изпълнил минимум дейности строителство с предмет и обем, 

идентични'или сходни с тези на поръчката за последните 5 (пет) години от датата на подаване на 
офертата. 

За обособени позиции от №2 до №5 включително: Идентично ши сходно с предмета на 
поръчката строителство се счита, ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция 
и/ши модернизация и/ши рехабшитация на път, без значение дали е общинска, републиканска пътна 
мрежа с площ не по малка от 2000м2. За изпълнено строителство се счита такова прието 
съответните протоколи съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 
на строителството.". В отговор на това изискване, участника е представил информация в еЕЕДОП, за 
сходно с предмета на поръчката строителство - „"Хидроизолация склад и рехабилитация на път към 
складова площадка" гр. Дряново, складова база "Боряна груп" с дейности: - рязане асфалтова настилка -
75 мл; - къртене асфалтова и бетонова настилка - механизирано - 121,0 м2; -

къртене асфалтова настилка до сграда - 16,4 м2; къртене бетонова настилка около шахти - ръчно-
29,0 м2; -къртене капаци за шахти-2 бр.; -рязане асфалт и къртене около кръгла шахта-1,0 бр.; - изкоп 
механизиран - 19,5 мЗ; - оформяне изкоп - ръчно - 18,0 м2; -подготовка и почистване стени за 
хидроизолация - 26 м2; - доставка трошето-каменна фракция-0/25-20,4 т.; - доставка трошено - каменна 
фракция-0/25-20,3 т.; - доставка трошено-каменна фракция - 60/120 - 1,9 т.; - обратен насип с трамбоване 
през 10 см- 19,5 мЗ; - рехабилитация на път към складова площадка и полагане асфалтова настилка 
2542,8 м2; - направа бетонова настилка около сграда - 29,0 мл; - направа бетонова настилка със 
стоманени фибри около шахти - 30,0 м2; - натоварване и превоз земни маси и строителни отпадъци - 26,0 
мЗ; - къртене увредена мазилка от стени - 56, 5 м2; -пълнеж и шпакловка вкл. стъклофибърна мрежа-
56,5м2; - доставка и полагане фибран-3,0 м2; - полагане бетон контакт - 56,5 м2; 

- полагане дълбокопроникващ грунд - 220,0 м2; - двукратно боядисване с вододисперсионна боя 
- 220,0 м2. . Посочен е, получател и период на изпълнение 01.07.2016г. -01.08.2016г. 

Комисията установи че за съответния обект не е посочен вида на документа с което е прието 
строителството съгласно указанията посочени в поканата за участие - „За изпълнено 
строителство се счита такова прието съответните протоколи съгласно Наредба № 3 от 
2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. " 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. Страница 2 
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В представеното СД се съдържа ЕЕДОП, който е подписан от лицата Венцислав Дончев и 
Лъчезар Димитров. Имайки предвид горното комисията приема, че еЕЕДОП е подписан от 
всички задължени лица. 

Относно констатацията отнасяща се до критерии за подбор: Участника е представил 
информация за посоченото в ЕЕДОП строителство, че е прието с Строителството е изпълнено и 
прието съгласно Наредба №3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството и приложимото законодателство с Протокол от дата 07.08.2016 г. 

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

Съгласно чл.67, ал.1 от ППЗОП, комисията определи поредноста на преговорите с 
участниците в процедурата на договаряне чрез провеждане на жребий. Според проведения 
жребий и във връзка с чл.67, ал.2 от ППЗОП, първият участник с когото ще бъдат проведени 
преговори е „ЕНЕЛ СТРОЙ" ООД, а вторият е „МИСТРАЛ 7" ООД. 

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

Критерии за възлагане на поръчката и показатели за комплексна оценка с тяхната 
относителна тежест, и методика за комплексна оценка на офертите: 

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

2. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА(ПРИЛОЖИМА ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ позиции). 
Офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и които отговарят на 

предварително обявените условия на Възложителя за технически възможности и квалификация подлежат 
на комплексна оценка за определяне на икономически най-изгодната оферта, чрез „оптимално 
съотношение качество/цена" по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП: въз основа на цена и качествен показател. 

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

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

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

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

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

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

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

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

„Геодезия" 
ОПКЗ е показател за професионалната компетентност на предложения от Участника „Технически 

ръководител"; 

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

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

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

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

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

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

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020 г. Страница 4 
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• четири или повече завършени обекта - 5 точки. 
Забележка: за завършен обект се приема такъв за който е изготвена оценка на съответствието 

на инвестиционния проект или е издадено разрешение за строеж. 

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

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

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

Точките по ОПКЗ се присъждат по следния начин: 

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

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

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

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

съответната обособена позиция; 

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

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

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

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

позиция; 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020 г. Страница 5 
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Забележка: За дейностите, включени в обхвата по съответната обособена позиция, срокът за 
изпълнение следва да бъде не по-кратък от 120 календарни дни и не по-дълъг от 180 календарни дни. 
Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число. 

Изчислява се по формулата: 
ФП= Ц1х 15 + Ц2 х 10+ ЦЗ х 30 (брой точки), където: 
Цпнп е най-ниската предложена от Участник цена за изпълнение на поръчката; 

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

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

максимална тежест 10т.; 
ЦЗ е цената предложена от участника за строителството, с максимална тежест 30т.; 

Всеки под показател се пресмята по следната формула: 
Ц1=Ц1тт/ЦП х 15, където: 
Ц1шш е минимално предложената цена за изпълнение на работен проект; 
ЦП е предложената цена за работен проект на съответния участник; 

Ц2=Ц2пнп/Ц21 х 10, където: 
Ц2тш е минимално предложената цена за осъществяване на авторски надзор по време на 

строителството; 
Ц21 е предложената цена за осъществяване на авторски надзор по време на строителството на съответния 

участник; 

ЦЗ=ЦЗтт/Ц31 х 30, където: 
Ц З т т е минимално предложената цена за изпълнение на строителството; 
ЦЗ! е предложената цена за изпълнение на строителството на съответния участник; 

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

Забележка: На оценка подлежат предложените цени без ДДС по показател ФП и под показатели Ц1, 

Забележка: Участниците нямат право да предлагат стойност по някой от показателите, която 
надвишава прогнозната стойност за съответната дейност в настоящата документация, в противен 
случай ще бъдат предложение за отстраняване от процедурата. 

Оценката по отделните показатели и под показатели се представя в числово изражение с точност до 
втория знак след десетичната запетая. Максималната комплексна оценка, която може да. получи една 
оферта е 100(сто)точки. 

Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената Комплексна оценка, като на 
първо място се класира участникът, получил най-висока оценка на офертата. 

При несъответствие между изписаното с цифри и изписаното с думи, за вярно се приема записът с думи. 

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

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020 г. Страница 6 
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I. Оферта от „ЕНЕЛ СТРОЙ" ООД, с вх. №5300-18859-2/21.05.2020г. в 14:56ч., с 
адрес за кореспонденция: град Горна Оряховица, Дружба №1, ет.5, ап.15, тел: 0887979885, 
email: office@enelstroi.com , лице за контакт: Евгений Христов, съдържа: 

Участника е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката, като 
документа е без първоначално публикуваните лога на Европейски съюз, Община Велико 
Търново и Оперативна програма „Региони в растеж". Съгласно „УКАЗАНИЯ ЗА 
ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ" от документацията, „ Представените 
образци в документацията са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена 
по приложените образци, Възложителят може да отстрани участника от процедурата, 
поради несъответствие на офертата с изискванията на документацията за участие. " 

В тази връзка и с цел спазване на изискването за използване на логото на ЕС и логото на 
Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. и на Регламент ЕС №1303 на ЕП, 
съдържащ подробни правила относно мерките за информиране и комуникации, който има 
директна приложимост, и на националното ни законодателство, свързани със законосъобразното 
изразходване на финансови средства, предоставени от Европейските структурни и 
инвестиционни фондове, Възложителя е поставил горецитираните лога върху всяка страница от 
образците и документацията за участие и приложенията към нея , така и върху техническо 
предложение за всяка от позициите, което в случай, че участника бъде определен за изпълнител 
ще стане неразделна част от договора. С цел пределна яснота, възложителят е посочил в 
документацията за обществената поръчка като изискване към офертите, че представените към 
документацията образци и условията, описани в тях, са задължителни за участниците като на 
всяка страница от образците на документи са с поставени лога на ЕС и оперативната програма с 
цел спазване на изискванията за публичност. В този смисъл е и съдебната практика като 
например Решение № 954 от 23.01.2018 г. на ВАС по адм. д. № 9325/2017 г. 

В допълнение на това, участника съществено е променил образеца на документа, като 
таблицата в която се представя необходимата информация за експертите които подлежат на 
оценка съгласно утвърдената методика, не фигурира в образеца. Не са представени документи 
които да удостоверяват заявени от участника данни в таблицата. Не са представени гаранционни 
соркове, срок за реакция, декларации за експлоатационни показатели за вибропресовани бетони 
бордюри 18/35/50, както и на градински вибропресовани бетонови бордюри - 8/16/50. Не е 
представен протокол за извършен оглед на обекта. Не е представен и линеен календарен график. 

Предвид обстоятелството, че констатираната нередовност се отнася до документите, 
съдържащи се в техническото предложение на участника комисията не може да изиска да 
същите да бъдат отстранени по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП, тъй като това би довело до промяна 
в техническото предложение на този участник. С оглед на установеното несъответствие на 
техническото предложение на участника с предварително обявените условия на възложителя, 
комисията предлага на Възложителя за отстраняване от по нататъшно участие офертата от 
„ЕНЕЛ СТРОЙ" ООД, с вх. №5300-18859-2/21,05.2020г. в 14:56ч., с адрес за кореспонденция: 
град Горна Оряховица, Дружба №1, ет.5, ап.15, тел: 0887979885, email: office@enelstroi.com , 
лице за контакт: Евгений Христов на основание чл. 107, т. 1, предложение 2-ро от ЗОП, а 

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

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

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

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

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. Страница 7 
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именно участник, който не изпълни друго условие, посочено в документацията във връзка с 
чл.107, т.5 от ЗОП, а именно участник, който е представил оферта която не отговаря на 
поставените условия за форма. 

И. Оферта от „МИСТРАЛ 7" ООД, с вх. №5300-12836-4/21.05.2020г. в 16:06ч., с 
адрес за кореспонденция: град Велико Търново, бул. „Юрий Гагарин" №1 А, тел: 
0878728484, email: mistral7@abv.bg , лице за контакт: Венцислав Дончев, съдържа: 

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

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

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

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

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

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

2. В обяснителната записка трябва да се опише разпределението на техническите 
средства и човешкия ресурс с посочени задължения и отговорности на лицата, както и 
взаимоотношения между тях, както и да се приложи линеен график в календарни дни за 
видовете дейности, съгласно „индикативна количествена сметка", част от техническата 
спецификация и разпределение на ресурси (техника и съоръжения) и работна сила необходими 
за изпълнението на поръчката. Участникът задължително трябва да поеме ангажимент да 
осигури лице, с което представител на възложителя да контактуват по всички въпроси, 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г„ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. Страница 8 
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касаещи изпълнението, и което при необходимост - болест, нетрудоспособност и т.п. да бъде 
заместено от друго лице. Посочват се трите имена на определените лица и мобилен телефон 
за връзка с тях с и от представители на Възложителя. При промяна на определените лица или 
на номерата на телефоните, изпълнителят е длъжен да уведоми своевременно възложителя. 

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

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

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

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

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

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

Участниците правят своите предложения в свободен текст относно предлагания срок 
за реакция за отстраняване на дефект в обяснителните си записки към техническото 
предложение за изпълнение на поръчката в календарни дни. Участниците задължително 
представят заверени копия на декларация за експлоатационни показатели и/или сертификат 
или еквивалентен документ доказващ качеството на вибропресовани бетони бордюри 
18/35/50, както и на градински вибропресовани бетонови бордюри - 8/16/50. В случай на 
непредставяне на приложенията за бордюрите участниците ще бъдат предложени за 
отстраняване ще бъдат предложени за отстраняване. 

Участника е представил организация на работата като в нея е представил описание на 
обекта, като и етапи на изпълнение - проектиране и строителството, организация на работа и 
други.Посочени са и етапи на изпълнение на проектирането заедно с задължения на експертите 
по проектните части. Посочено е че изпълнението на поръчката включва няколко етапа на 
изпълнение - изготвяне на работен проект, строително монтажни работи. Посочено е че 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020 г С т р а н и ц а 9 
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авторски надзор ще се изпълнява от подписване на протокол за откриване на строителна 
площадка до окончателното приключване на обекта. Посочени са технологиите на изпълнение 
на видовете строителни дейности като е представено и разпределение. Представени са 
отговорностите и задълженията на технически ръководител, специалист по контрол на 
качеството, инженер по част Пътна и Геодезия както и Координатор по безопасност и здраве. 
Представено е разпределение на човешки ресурс и механизация съобразно индикативната 
количествена сметка. Съобразно индикативната сметка са представени етапите на изпълнение по 
съответните етапи с представена технологична част за изпълнението им. 

Представена е информация относно организация на доставките, материали и оборудване.. 
Представена е последователност и взаимообвързаност при изпълнение на предвидените работи. 
Представени са методи за комуникация с възложителя, както и лица за контакти. 

Участника е представил описание на видовете СМР и тяхната последователност на 
изпълнение като е посочил че ще се изпълняват при спазване на техническите норми в 
строителството и действащата нормативна уредба. Участника е посочил и мерки по 
осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Посочени са мерки за опазване на 
околната среда, като е посочено че ще се спазват определените места за събиране и временно 
съхраняване на отпадъците, които ще се формират и ще бъдат съобразени с изискванията на 
закона за управление на отпадъците. Представена е информация че ще спазват здравословни 
и безопасни условия на труд. Съгласно изискването записано в техническата спецификация, 
участниците следва да направят предложение за гаранционни срокове както следва „ 1. 
Гаранционният срок за изпълнени строителни - монтажни работи е по предложение на 
участника. Предлаганият гаранционен срок на изпълнени строителни и монтажни работи 
не трябва да бъде по-кратък от предвиденият за този вид СМР срок - чл. 20, ал. 4, т. 10 
от Наредба № 2/31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на троежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и неможе да надхвърля този срок 
повече от 2 (два) пъти. " . В тази връзка участника е представил подробна информация като 
конкретно изискуемият срок съгласно чл.20, ал.4, т.10 от Наредба № 2/31.07.2003 г. на МРРБ 
за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 
срокове за изпълнение строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти 
предложен от участника е 12 години. 

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

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

бордюри, съгласно изискванията на Възложителя. Участника е представил линеен календарен 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020 г Страница 10 
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график съобразно индикативната количествена сметка приложена в техническата спецификация 
като са представени етапите на проектиране, СМР и авторски надзор. 

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

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

СИпро - срок за изпълнение на проектиране 120 календарни дни 
СИ - срок за изпълнение на строителството 220 календарни дни 

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

ОПК1 „Проектант по част „Пътна" - инж. Деян Т. Дончев - представена е информация 
че лицето разполага с диплома за висше образоване , специалност „Транспортно строителство -
пътно строителство". Посочена е месторабота на лицето с периоди и длъжности както и 
изпълнени обекти. Посочена е информация за 13 обекта изпълнени от лицето, като сходни са 
посочени. Представена е информация за Възложител и лица за контакт, както и Изпълнител. В 
подкрепа на представената информация са представени заверени копия на диплома за висше 
образование, референции, удостоверение за пълна проектантска правоспособност и трудова 
книжка. 

ОПК2 Проектант по част „Геодезия" - инж. Тихомир С. Панов - представена е 
информация че лицето разполага с диплома за висше образование със степен „Магистър", 
специалност „Геодезия". Представена е информация че лицето разполага с ППП, като е 
посочена месторабота на лицето с периоди и длъжности както и изпълнени обекти. Посочена е 
информация за 9 обекта изпълнени от лицето. Представена е информация за Възложител и 
лица за контакт, както и заверени копия на диплома за висше образование, удостоверение за 
ППП, трудова книжка, референции и препоръки, както и заверени копия от разрешения за 
строеж. 

Съгласно методиката за оценка и изискването за ОПК 2 Проектант по част „Геодезия" 
„Лицето да има професионален опит като проектант по част „Геодезия " при проектирането 
на обекти, сходни с предмета на поръчката". Част от обектите които са посочени като 
изпълнени от лицето представляват жилищни и търговски обекти, а сходно според предмета на 
поръчката са обекти на техническата инфраструктура. В тази връзка от посочените 9 обекта, 
комисията приема като сходни 2 обекта. 

ОПКЗ „Технически ръководител" - Адреан И. Панчев - представена е информация че 
лицето разполага с диплома за средно-специално образование специалност „Строителство и 
архитектура", като е посочена месторабота на лицето с периоди и длъжности както и 
изпълнени обекти. Посочена е информация за 6 обекта изпълнени от лицето . Представена е 
информация за Възложител и лица за контакт, както и Изпълнител. В подкрепа на представената 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020 г. Страница 11 
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информация са представени заверени копия на диплома за средно образование, трудова книжка 
и препоръки. 

Съгласно методиката за оценка и изискването за ОПК 3 „Технически ръководител" 
„Лицето да има професионален опит като „Технически ръководител" при обекти, сходни с 
предмета на поръчката". Част от обектите които са посочени като изпълнени от лицето 
представляват жилищни и търговски обекти, а сходно според предмета на поръчката са обекти 
на техническата инфраструктура. В тази връзка от посочените 9 обекта, комисията приема като 
сходен 1 обект. 

СИ - срок за изпълнение на строителството 
Изчислява се по формулата: 
СИ = CHmin / CHi х 10 ( брой точки ), 
СИ =220/220= 1 X 10 = 10т. 

С И „ р 0 - срок за изпълнение на проектиране 
Изчислява се по формулата: 
СИпро - CHmin / CHi х 10 ( брой точки ), 
СИ11р„= 120/120 = 1 X 10 = 10т. 

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

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

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

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

Експерт Брой изпълнени обекти Оценка на участника 
ОПК 1 13 10т. 
ОПК 2 2 Зт. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020 г. Страница 12 
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О П К З 1 6т. 
ОПК1 + О П К 2 + ОПКЗ 19 т. 

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

I. Оферта от „МИСТРАЛ 7" ООД, с вх. №5300-12836-4/21.05.2020г. в 16:06ч., с 
адрес за кореспонденция: град Велико Търново, бул. „Юрий Гагарин" №1 А, тел: 
0878728484, email: mistral7@abv.bg , лице за контакт: Венцислав Дончев 

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

I. Оферта от „ЕНЕЛ СТРОЙ" ООД, с вх. №5300-18859-2/21.05.2020г. в 14:56ч., с 
адрес за кореспонденция: град Горна Оряховица, Дружба №1, ет.5, ап.15, тел: 0887979885, 
email: office@enelstroi.com , лице за контакт: Евгений Христов 

Имайки предвид, че само едни участник е допуснат до оценка на Ценово предложение, 
комисията ще проведе преговори единствено с „МИСТРАЛ 7" ООД. 

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 
поръчки във връзка с процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг -
проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град 
Велико Търново", по обособени позиции: 

Обособена позиция №4: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг 
„Сержантско училище"; , комисията реши: Отваряне и оповестяване на ценовите предложения 
да се извърши на дата 12.06.2020 г. от 10:00 часа в сградата на Община Велико Търново, за 
което ще се изготви съобщение по чл.57, ал.З от ППЗОП и ще се публикува в електронната 
преписка на профила на купувача на Възложителя. 

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

Комисията приключи своята работа в 15:1 Оч. 

Комисията продължи своята работа на дата 12.06.2020г. от 10:00ч. като пристъпи към отваряне на 
ценовите предложения на допуснатите участници, по реда на постъпване на офертите им, като 
председатели оповести съдържанието на пликовете предлагани ценови параметри: 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020 г. Страница 13 
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На дата 09.06.2020 г. бе е публикувано на профил на купувача https://www.veliko-
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/785/ - съобщение по чл. 57, ал.З от ППЗОП за датата, часа и мястото 
на отваряне на ценовите предложения. 

На заседанието на комисията присъства Венцислав Дончев Управител на „МИСТРАЛ 7" ООД 

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

Преди отваряне на плик „Предлагани ценови параметри", комисията проведе преговори с 
участника относно показателя отнасящ се до срок за изпълнение на строителството. Управителя на 
„МИСТРАЛ 7" ООД, заяви че потвърждава срока на изпълнение и не би могъл да го договори по кратък 
срок. Относно срока за изпълнение на проектирането участника е предложил срок, който е най-ниския 
допустим от Възложителя. В тази връзка комисията не провежда преговори по този показател. 

Председателя на комисията в съответствие с чл.57, ал.З от ППЗОП, обяви резултатите от оценките 
по другите показатели на допуснатия участник и пристъпи към отваряне на ценовото му предложение 
и неговото оповестяване. 

I. Оферта от „МИСТРАЛ 7" ООД, с вх. №5300-12836-4/21.05.2020г. в 16:06ч., с 
адрес за кореспонденция: град Велико Търново, бул. „Юрий Гагарин" №1 А, тел: 
0878728484, email: mistral7@abv.bg , лице за контакт: Венцислав Дончев, съдържа: 

Ценово предложение, оригинал подписано и подпечатано - 2стр. 

Участникът е направил следните предложения : 
ОБЩА ЦЕНА: 404 400,00лв. /четиристотин и четири хиляди и четиристотин лева и ООст./ 

без ДДС. 

Общата цена е формирана по следния начин: 

№ Дейност Предлагана цена 

I. Изготвяне на инвестиционен проект във 
фаза работен проект 19 000,00лв. без ДДС 

II. Изпълнение на СМР 376 200,00лв. без ДДС 

III. За осъществяване на авторски надзор по 
време на строителството 9 200,00лв. без ДДС 

ОБЩО: 404 400,00лв. без ДДС 

Елементи на ценообразуване на единичните цени за видовете СМР са както следва: 
- часова ставка - 4,50 Лв./час; 
-допълнителни разходи върху ФРЗ - 95 %; 
- допълнителни разходи върху механизация - 30% 
- доставно - складови разходи за материали - 10% 
- печалба - 10% 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г„ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020 г. С т р а н и ц а 14 
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Участника е заявил че желае аванс в размер на 35% от общата стойност за изпълнение 
на предмета на договора. 

Така направеното ценово предложение отговаря на максимално посочените прогнозни стойности. 

Комисията проведе преговори с участника по всеки един от показателите и под 
показателите за оценка на ценовото предложение, г-н Дончев, заяви че така направеното 
ценово предложение по трите му компонента Ц1 + Ц2 + ЦЗ, е максимално изгодното 
което може да се предложи за изпълнение на обекта на позицията, като изтъкна че е 
сформирано на база изискванията на Възложителя посочени в техническата 
спецификация и след извършен оглед на обекта на място. В тази връзка и имайки предвид 
че предложените от участника цени са по-ниски от максимално посочените прогнозни 
стойности и че същото отговаря на предварително обявените условия на поръчката, 
комисията пристъпи към оценка на ценовото предложение на участника. 

Критерии за възлагане на поръчката и показатели за комплексна оценка с тяхната 
относителна тежест, и методика за комплексна оценка на офертите: 

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

2. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА(ПРИЛОЖИМА ЗА всички ОБОСОБЕНИ позиции). 
Офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и които отговарят на 

предварително обявените условия на Възложителя за технически възможности и квалификация подлежат 
на комплексна оценка за определяне на икономически най-изгодната оферта, чрез „оптимално 
съотношение качество/цена" по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП: въз основа на цена и качествен показател. 

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

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

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

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

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

извършва по критерий 
. Оценяването и класирането 

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

ОПК= ОПК1 + ОПК2 + ОПКЗ, 
където: 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. С т р а н и ц а 15 
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/ V 
ОПК1 е показател за професионалната компетентност на предложения от Участника „Проектант по част 

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

„Геодезия" 
ОПКЗ е показател за професионалната компетентност на предложения от Участника „Технически 

ръководител"; 

За ОПК1: 
Лицето да има висше образование със специалност „Транспортно строителство" и • минимална 

образователно-квалификационна степен „магистър" или еквивалентна специалност, придобита в чужбина. 
Лицето да е участвало като инженер или на подобна позиция при проектирането на обекти, сходни с 

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

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

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

За ОПК2: 
Лицето да има професионален опит като проектант по част „Геодезия" при проектирането на обекти, 

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

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

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

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

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

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

ЕВРОПЕИСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

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

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

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

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

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

съответната обособена позиция; 

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

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

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

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

позиция; 

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

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

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

ФП = Ц1 + Ц2 + ЦЗ, където, 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. Страница 17 
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/ ч 
Ц1 е цената предложена от участника за работен проект, с максимална тежест 15т.; 
Ц2 е цената предложена от участника за осъществяване на авторски надзор по време на строителството, с 

максимална тежест 10т.; 
ЦЗ е цената предложена от участника за строителството, с максимална тежест ЗОт.; 

Всеки под показател се пресмята по следната формула: 
Ц1=Ц1тт/ЦП х 15, където: 
Ц1тш е минимално предложената цена за изпълнение на работен проект; 
U,li е предложената цена за работен проект на съответния участник; 

Ц2=Ц2гшп/Ц2! х 10, където: 
Ц2т1П е минимално предложената цена за осъществяване на авторски надзор по време на 

строителството; 
Ц21 е предложената цена за осъществяване на авторски надзор по време на строителството на съответния 

участник; 

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

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

Забележка: На оценка подлежат предложените цени без ДДС по показател ФП и под показатели Ц1, 
Ц2 и ЦЗ; 

Забележка: Участниците нямат право да предлагат стойност по някой от показателите, която 
надвишава прогнозната стойност за съответната дейност в настоящата документация, в противен 
случай ще бъдат предложение за отстраняване от процедурата. 

Оценката по отделните показатели и под показатели се представя в числово изражение с точност до 
втория знак след десетичната запетая. Максималната комплексна оценка, която може да получи една 
оферта е 100 (сто)точки. 

Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената Комплексна оценка, като на 
първо място се класира участникът, получил най-висока оценка на офертата. 

При несъответствие между изписаното с цифри и изписаното с думи, за вярно се приема записът с думи. 

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

Комисията пристъпи към оценка съгласно обявения критерии: 

СИ - срок за изпълнение на строителството - 10т. 
СИпро - срок за изпълнение на проектиране - 10т. 

Експерт Брой изпълнени обекти Оценка на участника 
ОПК 1 13 . 10т. 
ОПК 2 2 Зт. 
ОПК 3 1 6т. 

ОПК1 + ОПК2 + ОПКЗ 19 т. 

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

ИК/ 
Ц1=Ц1шт/Ц11 х 15 = 19000/19000=1 х15 = 15т. 

Ц 2 = Ц 2 т т / Ц 2 1 х 10 = 9200/9200= 1х 10 = 10т. 
ЦЗ=ЦЗтш/Ц31 х 30 = 376200/376200 = 1 х 30 = ЗОт. 

ФП= 1 5 + 10 + 30 = 55т. 

Комисията пристъпи към комплекса оценка на допуснатия участник: 
КО = ОПК + СИ + СИпро + ФП 

КО = 19 + 10 + 10 + 55 = 94т. 

Имайки предвид критерия за оценка комисията предлага следното класиране: 
1-во място за Оферта от „МИСТРАЛ 7" ООД, с вх. №5300-12836-4/21.05.2020г. в 

16:06ч., с адрес за кореспонденция: град Велико Търново, бул. „Юрий Гагарин" №1 А, тел: 
0878728484, email: mistral7(7/ abv.bg , лице за контакт: Венцислав Дончев, с получени 94т. и 
обща цена за изпълнение на поръчката - 404 400,00лв. без ДДС; 

Комисията завърши своята работа в 15:00 часа и предава настоящия протокол 
09.06.2020г. и 12.06.2020г. от нейната работа ведно с цялата документация на Възложителя за 
утвърждаване, по чл. 106, ал. 1 и вземане на решение по чл.106, ал.6 отЗОП. 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ^ ^ ^ ^ 
/ инж.Цанко Бояджиев - Цяубпнщк отдел „ТИ" в Община Велико Търново; 

1 ^ 
шна'Велиь 

И ЧЛЕНОВЕ: 

/ инж.Валентина М Щ к о в а - Началник отдел „ТР" в Общин#13елико Търново; / 

2 
^ " ,̂-r-r-v 
/ Александър Колев - Главен ейсперт-в-Дирекцйя Х)П в Община Велико Търново;/ 

Венцислав До 
Управител на „М. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679


