
ПРОТОКОЛ № 4 

Днес 11.09.2020 г. в 14:00 часа, в заседателна зала, в сградата на Община Велико 
Търново, Комисията по чл. 103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с 
чл.51, ал.1 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки, назначена 
със Заповед № РД 22-638/12.05.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи 
разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в обществена поръчка чрез 
публично състезание с предмет: „Предоставяне на Община Велико Търново на 
услуги за управление на проект „По-добре свързани вторични и третични точки 
в главната и широкообхватната мрежа на път /ТЕЙ-Т/, чрез общи мерки в 
трансграничния регион" („ВеМег соппесЬед весопдагу апд ЬегНагу побев Ьо ТЕИ-Т 
соге апд сотргеЬепзме пе1у/огк {НгоидЬ }от1 СВС теавигез"), с проектен код КОВб-
383, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ У-А Румъния-България 2014-2020 г.", 
открита с Решение РД 24 - 46 от 19.03.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново, 
публикувано на дата 19.03.2020 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП под Ю 
966655, с публикувано обявление с Ю 966657 на дата 19.03.2020 г. в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП, с уникален номер в РОП 00073-2020-0023, изменена с 
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация РД 
24-55 от 09.04.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново с Ю 971782, с адрес на 
профила на купувача на Община Велико Търново: Иирв: / /ууууу/.уеИко-
1агпоуо.Ьд/Ьд/рго^Н-па-кириуасМа/789. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариела Цонева - Директор на Дирекция „Проекти и програми" в 
Община Велико Търново; 
И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Йорданка Антонова - Главен експерт в Дирекция „Проекти и програми" в Община 
Велико Търново; 
2. Светозара Инджиева-Стефанова - Главен експерт в Дирекция "Бюджет и финанси" в 
Община Велико Търново. 
3. Русанка Александрова - Главен юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки" в 
Община Велико Търново; 
4. Мая Тодорова - Старши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 
Търново; 

В изпълнение на изискванията на чл. 57. ал. 3 от ППЗОП комисията обяви чрез 
съобщение с изх. № 91-00-308 от 08.09.2020 г, публикувано в профила на купувача на 
адрес: Иир5://уу\у\у.уеИко-Еагпоуо.Ьд/Ьд/ргоЯ1-па-кириуас[1а/789, за датата, часа и 
мястото на отваряне на ценовите предложения. 
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Този документ е създаден е рамките на Проект „ По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на 
път /ТЕИ-Т/, чрез общи мерки в трансграничния регион" („ВеИег соппес!е<] зесопйагу апй 1егИагу пойез № ТЕ№Т соге апд сотргеИепзЬге пеЬкогк 

1кгои%Ъ}от1 СВС теазигез "), Проектен код: НОВО - 383, е рамките на Програма за трансгранично сътрудничество „ ИНТЕРРЕГ У-А 
Румъния - България " 2014 - 2020. съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския Фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 

съдържанието и публикацията се носи от Община Велико Търново. 
Водещ бенефициент: Община Велико Търново 

Съдържанието на този документ не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 



На заседанието на комисията присъстваха представители на участниците „Булдар 
Консултинг" ЕООД - Борислав Манасиев и на Обединение „Тон Консулт" - Станислав 
Стоянов, в качествата си на пълномощници. Представителите на участниците 
удостовериха присъствието си, чрез подписване на протокол за присъствие на 
заседанието на комисията, неразделна част от настоящия протокол и представиха 
пълномощни. 

В съответствие е чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, председателят на комисията обяви 
резултатите от оценяването на допуснатите офертите по показателят от методиката -
Показател 2 „Професионална компетентност" („ПК"): 

Участник „Булдар Консултинг" ЕООД 
Подпоказател Вид експерт от екипа на участника Брой точки 

ПКЕ1 Експерт № 1 „Ръководител на проекта" ЗОт. 
ПКЕ2 Експерт № 2 „Финансов напредък" 17т. 
ПКЕЗ Експерт № 3 „Инженер - част Пътна" 20т. 
ПКЕ4 Експерт № 4 „Регионално развитие" 15т. 
ПКЕ5 Експерт № 5 „Мониторинг и контрол" 15т. 

Общ сбор на точките по подпоказателите 97т. 
Оценка по Показател 2 - „Професионална компетентност" 

при относителна тежест на показателя в комплексната оценка 58,2 
от 60% на участника е: 

Участник „Прод жект партнерс" ЕООД 
Подпоказател Вид експерт от екипа на участника Брой точки 

ПКЕ1 Експерт № 1 „Ръководител на проекта" ЗОт. 
ПКЕ2 Експерт № 2 „Финансов напредък" 20т. 
ПКЕЗ Експерт № 3 „Инженер - част Пътна" 20т. 
ПКЕ4 Експерт № 4 „Регионално развитие" 15т. 
ПКЕ5 Експерт № 5 „Мониторинг и контрол" 15т. 

Общ сбор на точките по подпоказателите 10От. 
Оценка по Показател 2 - „Професионална компетентност" 

при относителна тежест на показателя в комплексната оценка 60 
от 60% на участника е: 

Участник Обединение „Тон консулт* 
Подпоказател Вид експерт от екипа на участника Брои точки 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! 
р/мънско ПРАВИТЕЛСТВО Б Ъ Л Г А Р С К О П Р А В И Т Е Л С Т В О 

ПКЕ1 Експерт № 1 „Ръководител на проекта" ЗОт. 
ПКЕ2 Експерт № 2 „Финансов напредък" 16т. 
ПКЕЗ Експерт № 3 „Инженер - част Пътна" 20т. 
ПКЕ4 Експерт № 4 „Регионално развитие" 15т. 
ПКЕ5 Експерт № 5 „Мониторинг и контрол" 15т. 

Общ сбор на точките по подпоказателите 96т. 
Оценка по Показател 2 - „Професионална компетентност" 

при относителна тежест на показателя в комплексната оценка 
от 60% на участника е: 

57,60 

Председателят на комисията започна да отваря пликовете с надпис „Предлагани 
ценови параметри" на допуснатите участници по реда на постъпване на офертите, както 
следва: 

1. Плик „Предлагани ценови параметри" от оферта с вх. № 53-1712-
1/09.04.2020 г., 09:53 ч. на „Булдар Консултинг" ЕООД, с ЕИК 202911670, със 
седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к Дианабад, бл. 20, вх. Б, ет. 5,ап. 35 и 
адрес за кореспонденция гр. София, ул. Г.С.Раковски № 209Б, ет. 1, ап. 20, тел.: 
0882/472 265, е-таН: о?Лсе@Ьи1с1аг.еи, лице за контакти: Добромир Петров, 
съдържа: 

1.1. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП по образец Приложение 
№ 8, подписано и подпечатано от Добромир Петров, в качеството му на управител и 
представляващ дружеството - 3 стр.; 

Комисията оповести ценовото предложение. 
Предлаганата от цена за изпълнение на обществена поръчка е: 89 690,00 лева 

без ДДС и 107 628,00 лева със ДДС. 
Участникът е заявил Аванс в размер на 20%. 

2. Плик „Предлагани ценови параметри" от оферта с вх. № 53-3028-
1/09.04.2020 г., 11:41 ч. на „Проджект партнерс" ЕООД, с ЕИК 175230589, със 
седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Проф. Георги Брадистилов № 6, бл. 0, 
вх. 1, ет. 4, ап. 5.2 и адрес за кореспонденция гр. София, ул. Проф. Георги 
Брадистилов № 5, ет. 4, ап. 5.2, тел.: 0887 621 191, е-таН: о№се@рго^ес1раг1пег5-
Ь§.сот, лице за контакти: Роман Войнски, съдържа: 

2.1. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП по образец Приложение 
№ 8, подписано и подпечатано от Роман Войнски, в качеството му на управител и 
представляващ дружеството - 3 стр.; 

Комисията оповести ценовото предложение. 
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Предлаганата от цена за изпълнение на обществена поръчка е: 93 000,00 лева 
без ДДС и 111 600,00 лева със ДДС. 

Участникът е заявил Аванс в размер на 20%. 

3. Плик „Предлагани ценови параметри" от Оферта с вх. № 53-3026-
3/08.05.2020 г., 16:24 ч. на Обединение „Тон консулт", с адрес за кореспонденция: 
гр. Шумен, ул. „Васил Левски" № 29, вх. Г, тел.: 054/801 791, факс: 054/801 791, е-
таП: 5р_со5иИ@аЬу.Ь§, лице за контакти: инж. Станислав Стоянов, с участници в 
обединението: „Ес Пи Консулт БГ" ООД, с ЕИК 200571378 и „Тонус 21" ЕООД, с ЕИК 
127569525, съдържа: 

3.1. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП по образец Приложение 
№ 8, подписано и подпечатано от Димитринка Костова, в качеството й на 
представляваща Обединението - 3 стр.; 

Комисията оповести ценовото предложение. 
Предлаганата от цена за изпълнение на обществена поръчка е: 86 800,00 лева 

без ДДС и 104 160,00 лева със ДДС. 
Участникът е заявил, че не желае Аванс. 

След извършване на горните действия, публичната част от заседанието на 
комисията приключи и тя пристъпи към разглеждане и проверка на ценовите 
предложения от офертите на допуснатите до този етап участници. 

След като разгледа Ценовите предложения на участниците комисията установи, 
че отговарят на предварително обявените условия. Участниците са попълнили ценовите 
си предложения, в съответствие с условията на документацията и няма допуснати 
грешки. Предложените от участниците възнаграждения за изпълнение на поръчката са 
съобразени с изискванията на възложителя и не надхвърлят максималната прогнозна 
стойност на поръчката. 

Преди да пристъпи към оценката на допуснатите до оценка оферти, комисията 
извърши проверка за наличие на обстоятелства по чл. 72, ал. 1 от ЗОП и установи, че не 
е налице наличие на необичайно благоприятни оферти. 

Комисията пристъпи към Оценка по Показател 1 „Предлагана цена" („ПЦ") на 
допуснатите оферти по методиката за оценка от документацията за обществена поръчка. 

Съгласно методиката за оценка: 
Максималният брой точки по този показател е 100, при относителна тежест на 

показателя в комплексната оценка от 40%. 
Оценката на предложената от всеки участник цена ще бъде изчислена от 
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Е6Р0ПЕИСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАНЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! 
шглккопмхтдаво 

комисията при прилагане на следната формула: 
ПЦ = (Цгтип / Цп) х 100 
Където: 
Ц т т - най-ниската предлагана цена за изпълнение на поръчката в лева без ДДС 

съгласно Ценовите предложения на всички участници; 
Цп - е предложената цена за изпълнение на поръчката в лева без ДДС съгласно 

Ценовото предложение на оценявания участник. 
* Получената оценка за показателя „ПЦ" на всеки участник се закръглява с точност 

до втория знак след десетичната запетая. 

Съобразно така определената формула, резултатите на допуснатите да 
оценка участниците по Показател 1 „Предлагана цена" („ПЦ") са, както следва: 

Участник Предлагано 
възнаграждение 

Показател 1 
„Предлагана цена" 

(„ПЦ") 

Относителна тежест 
на показателя в 

рамките на КО е 40% 
(0,4), при което 
резултатите са: 

„Булдар 
Консултинг" ЕООД 

89 690,00 лева 
без ДДС 

86 800,00/89 690,00 х 
100 = 96,78 т. 

38,71 

„Проджект 
партнерс" ЕООД 

93 000,00 лева 
без ДДС 

86 800,00/93 000,00 х 
100 = 93,33 т. 

37,33 

Обединение „Тон 
консулт" 

86 800,00 лева 
без ДДС 

86 800,00/86 800,00 х 
100 = 100 т. 

40 

Съгласно одобрената от възложителя методика за избор на икономически най-
изгодна оферта въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение 
качество/цена" комплексната оценка се определя на база следните два показателя: 

Показател - КО 
(наименование) 

Максимален 
брой точки 

Относителна тежест на 
показателя в рамките на КО 

Показател 1 - „Предлагана цена" („ПЦ") ЮОт. 40% (0,4) 

Показател 2 - „Професионална 
компетентност" („ПК") ЮОт. 60% (0,6) 
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съдържанието и публикацията се носи от Община Велико Търново. Водещ бенефициент: Община Велико Търново 

Съдържанието на този документ не представлява непременно официачната позиция на Европейския съюз. 



РЕЗУЛТАТИ ОТ КОМПЛЕКСНИТЕ ОЦЕНКИ, СЪГЛАСНО МЕТОДИКАТА 
N° Участник Показател 1 -

„Предлагана 
цена" („ПЦ") 

Показател 2 -
„Професионална 
компетентност" 

(„ПК") 

КО = П1+П2 

1. „Булдар Консултинг" ЕООД 38,71 58,20 96,91 
2. „Проджект партнерс" ЕООД 37,33 60 97,33 
3. Обединение „Тон консулт" 40 57,60 97,60 

Комисията единодушно получи посочените резултати при стриктно спазване на 
условията на методиката, съгласно предварително обявените в обществената поръчка. 

Съгласно чл.бОа от ППЗОП, комисията прави обобщено следните предложения за 
вземане на решение от възложителя: 

I. ОТСТРАНЯВАНЕ от участие на следният участник и оферта: 
I . Оферта с вх. № 5300-3605-1/09.04.2020 г., 09:55 ч. на „Юропиън 

Дивелъпмънт Консултинг" ЕООД, с ЕИК 131395219, със седалище и адрес на 
управление: гр. София, ул. Йерусалим № 15, ет. 3 и адрес за кореспонденция гр. 
София, ул. Въртопо № 57А, тел.: 0888/252 160, е-таН: оШсе@ескЬ§.еи, лице за 
контакти: Андрей Горанов. 

Мотиви за отстраняване: съгласно посочените в Протокол №3 от 25.08.2020 г. от 
работата на комисията. 

II. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ: 
Като взе предвид оценката, комисията единодушно предлага следното класиране 

за изпълнител на обществена поръчка, проведена като публично състезание с предмет: 
„Предоставяне на Община Велико Търново на услуги за управление на проект „По-
добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната 
мрежа на път /ТЕИ-Т/, чрез общи мерки в трансграничния регион" („ВеИег 
соппес1ед весопбагу апд ЬеП\агу побез 1о ТЕИ-Т соге апд сотргеЬепнуе пеЬу/огк 
ЬЬгои%Ь ]оп)Ь СВС теазигез"), с проектен код КОВС-383, финансиран по Програма 
ИНТЕРРЕГ У-А Румъния-България 2014-2020 г." 

1-во място: Обединение „Тон консулт" - 97,60 т. 
2-ро място: „Проджект партнерс" ЕООД - 97,33 т. 
3-то място: „Булдар Консултинг" ЕООД - 96,91 т. 

Мотиви за класирането: съгласно изложените в Протокол 3 от 25.08.2020 г. и 
настоящия протокол. 
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Румъния - България " 2014 - 2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския Фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието и публикацията се носи от Община Велико Търново. Водещ бенефициент: Община Велико Търново 

Съдържанието на този документ не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 



НЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! III. Комисията предлага на възложителя да сключи писмен договор с 
класирания на първо място участник, както следва: 

1-во място: Оферта с вх. № 53-3026-3/08.05.2020 г., 16:24 ч. на Обединение 
„Тон консулт", с адрес за кореспонденция: гр. Шумен, ул. „Васил Левски" № 29, вх. 
Г, тел.: 054/801 791, факс: 054/801 791, е-таН: 5р_со5иИ@аЬу.Ь§, лице за контакти: 
инж. Станислав Стоянов, с участници в обединението: „Ес Пи Консулт БГ" ООД, с 
ЕИК 200571378 и „Тонус 21" ЕООД, с ЕИК 127569525. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 
След като извърши класирането и въз основа на констатациите, отразени в 

протоколите от работата на комисията, както следва: Протокол № 1 от 12.05.2020 г., 
Протокол № 2 от 01.07.2020 г. и Протокол № 3 от 25.08.2020 г. и настоящия протокол, 
Комисията 

РЕШИ: 
Предлага на Кмета на Община Велико Търново сключване на договор с класирания 

на първо място участник в обществена поръчка, проведена чрез публично състезание с 
предмет: „Предоставяне на Община Велико Търново на услуги за управление на 
проект „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и 
широкообхватната мрежа на път /ТЕИ-Т/, чрез общи мерки в трансграничния 
регион" („ВеИег соппес1ед зесопдагу апд {егНагу подев 1о ТЕИ-Т соге апд 
сотргеЬеп51Уе пе^у/огк ЬЬгоидЬ юю1 СВС теазигез ), с проектен код КОВС-383, 
финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ У-А Румъния-България 2014-2020 г." 

Обединение „Тон консулт", с оферта с вх. № 53-3026-3/08.05.2020 г., 16:24 ч., 
с адрес за кореспонденция: гр. Шумен, ул. „Васил Левски" № 29, вх. Г, тел.: 054/801 
791, факс: 054/801 791, е-таН: 5р_со5иИ:@аЬу.Ь§, лице за контакти: инж. Станислав 
Стоянов, с участници в обединението: „Ес Пи Консулт БГ" ООД, с ЕИК 200571378 и „Тонус 
21" ЕООД, с ЕИК 127569525. 

Настоящият протокол на комисията се предава на Възложителя за утвърждаване 
на основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 181, ал. 5 от ЗОП, заедно с всички 
протоколи от работата на комисията (Протокол № 1 от 12.05.2020 г., Протокол № 2 от 
01.07.2020 г. и Протокол № 3 от 25.08.2020 г.), всички документи, изготвени в хода на 
работа на комисията, и цялата документация по процедура с предмет: „Предоставяне 
на Община Велико Търново на услуги за управление на проект „По-добре свързани 
вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път /ТЕИ-
Т/, чрез общи мерки в трансграничния регион" („ВеИег соппес1ед зесопдагу апд 
{егНагу под е 5 1о ТЕИ-Т соге апд сотргеЬепвме пе^у/огк 1ЬгоидЬ]отЬ СВС теавигез"), 
с проектен код КОВС-383, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ У-А Румъния-
България 2014-2020 г.", открита с Решение РД 24 - 46 от 19.03.2020 г. на Кмета на 
Община Велико Търново, публикувано на дата 19.03.2020 г. в Регистъра на обществените 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! 
БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО 

поръчки на АОП под Ю 966655, с публикувано обявление с Ю 966657 на дата 19.03.2020 
г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП, с уникален номер в РОП 00073-2020-
0023, изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна 
информация РД 24-55 от 09.04.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново с Ю 971782, 
с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: ЬИ:р5: / / у у у а у . у е И к о -
Еагпоуо.Ьд/Ьд/ргоЯ1-па-кириуасЬа/789. 

Комисията приключи работа в 15:35 часа. 
Настоящият протокол се състави и подписа в един екземпляр. 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ; / 
/Мариела Цонева - Директор и& Дирекция „Проекти и програми" в Община Велико Търново/ 

. 1 / / 

И ЧЛЕНОВЕ: 
/ •» 

/Йорданка Антонова - Главен експерт в Дирекция „Проекти и програми" в Община Велико 
Търново/ . к 

киева-Цт /Светозара Инджиева-Стефанова - Главен експерт в Дирекция "Бюджет и финанси" в Община 
^елуко Търново/ 

/^санка Александрова - Главен юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община 
Велико Търново/ 

/Мая Тодорова - Старши екс^^5р| н дирекцр^ „Обществени поръчки" в Община Велико Търново/ 

ПОЛУЧИХ протоколите от работата на комисията «=«•»• г ' ^ 

Подпис: ( 
За Кмет: Проф. ГЕОРГИ КАМАРАШЕВ 
Заместник-кмет~„Строифелство и устройство на територията" в Община Велико Търново 
(Съгласно Заповед № РД 22-1377/21.09.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново) 

/ ., 
УТВЪРЖДАВАМ п р о т о г " " 1 ' ^ " ^ ^ * " - " ""'^исията на дата: ^..-.Ъ....^..^ ^..Ь?.2 С. 

Подпис: 
За Кмет: Проф. ГЕОРг м ш а г н ш с о 

Заместник-кмет „Строителство и устройство на територията" в Община Велико Търново 
(Съгласно Заповед № РД 22-1377/21.09.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново) 
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Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗДр-в^я^връзка с чл. 4 от Р е г л а м е н т ( Е С ) 2016/679. 
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