
П Р О Т О К О Л № 2 

Днес 12.05.2016 г. в 14:00ч. в сградата на Община Велико Търново, Комисията по чл. 
68, ал. 1 от ЗОП, назначена със заповед № РД 22-598/11.03.2016 г. на Кмета на Община 
Велико Търново, продължи разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие 
в обществена поръчка, чрез провеждане на открита процедура с предмет: 
„Консервация, реставрация и експониране със защитно покритие на обект 
„Шишманова баня" - гр. Велико Търново", Договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ 24-10М1-44 от 23.04.2015г., финансиран по мярка 1 
„Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство" на програма 
БГ08 "Културно наследство и съвременни изкуства", финансирана от Финансов 
механизъм на Европейско Икономическо Пространство 2009 - 2014" , с уникален 
номер 00073-2016-0006 в регистъра на АОП и публикувано обявление от дата 
08.02.2016 г. с ID 712215 в Регистъра на обществените поръчки на АОП. 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нелина Църова - Директор Дирекция „Култура и Туризъм" в 
Община Велико Търново 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Явор] Иванов - Старши експерт в отдел „ОП" в Община Велико Търново; 
2. Светозара Стефанова - Главен експерт в отдел „Бюджет" в Община В. Търново; 
3. инж. Ивайло Дачев - Главен експерт в отдел „ТИ" в Община Велико Търново; 
4. Александър Колев - Мл. Експерт отдел „ОП" в Община Велико Търново; 
5. арх. Донка Колева - Радева - Главен експерт в Дирекция „Култура и Туризъм" в 
Община Велико Търново; 

6. Йорданка Антонова - Старши експерт в Дирекция „ОР" в Община Велико Търново; 

РЕЗЕРВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

1. Инж.Динко Кечев - Директор Дирекция „СУТ" в Община Велико Търново; 
2. Мариела Цонева - Директор Дирекция „Общинско развитие" в Община Велико 
Търново; 

3. инж. Ивайло Дачев - Главен експерт в отдел „ТИ" в Община Велико Търново; 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 

1. Олга Петърчева - Главен юрисконсулт в Община В. Търново и Началник отдел ПО в 
Община В. Търново; 
2. Даниела Владимирова - Старши юрисконсулт в отдел ПО в Община В. Търново; 
3. Николина Ангелова - Старши експерт отдел ОП в Община Велико 
Търново; 
4. Теодора Станчева - Началник отдел „УТ" в Община Велико Търново 
5. Даниела Данчева - Началник на отдел „Бюджет" в Община Велико Търново; 
6. Русанка Александрова - Главен юрисконсулт в отдел ПО в Община В.Търново; 
7. Кристина Димитрова - технически сътрудник отдел АТО в Община Велико 
Търново; 
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8. арх. Николай Малаков - Главен архитект на Община Велико Търново; 
9. арх. Николай Миладинов - Главен експерт отдел „УТ" в Община Велико Търново; 
Ю.Нелина Църова - Директор Дирекция „Култура и Туризъм" в Община Велико 
Търново; 
11. арх. Лора Бъчварова - Главен експерт отдел „УТ" в Община Велико Търново; 
12. инж. Иван Иванов - Главен експерт отдел „ТИ" в Община Велико Търново; 

Комисията продължи своята работа в непроменен състав. 

Комисията започна да разглежда и анализира представените оферти. След задълбочено 
запознаване със съдържанието на представените оферти, комисията по изпълнение на 
чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП започна обсъждане относно наличието на всички изискуеми 
документи и съответствието с критериите за подбор, както и извърши преценка 
относно съответствието с други изисквания на възложителя. 

КОНСТАТАЦИИ ОТНОСНО НАЛИЧИЕТО НА ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ И 
СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ В ПЛИК №1 С 
КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР И С ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

I. Оферта с вх. №5300-1534/10.03.2016 г. в 09:34ч. на „ВЕСЕЛА" ООД с адрес: 
гр. Варна , ул. „Жеравна" №7, тел:052302109, факс:052302113 , e-mail: 
office@vesela.bg за участие в обществена поръчка с предмет: „Консервация, 
реставрация и експониране със защитно покритие на обект „Шишманова баня" -
гр.Велико Търново", Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
24-10М1-44 от 23.04.2015г., финансиран по мярка 1 „Реставриране, обновяване и 
опазване на културното наследство" на програма БГ08 "Културно наследство и 
съвременни изкуства", финансирана от Финансов механизъм на Европейско 
Икономическо Пространство 2009 - 2014" съдържа: плик №1 „Документи за подбор", 
плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката" и плик №3 „Предлагана цена": 

1.Съгласно раздел Ш.2.3.) Технически възможности, като минимално изискване е 
поставено в т.2, участниците да представят списък на техническите лица - експерти, 
които ще участват при изпълнението на обществената поръчка(Образец 10). 
Минималното изискване към т.2 е: Участникът следва да разполага с Екип от 
технически лица - експерти - най-малко следните експерти, отговарящи на съответните 
минимални изисквания или еквивалентни, посочени за всеки един от тях: 
-Експерти по Недвижимо културно наследство - минимум 2 /две/ лица, вписани в 
регистъра на лицата по чл. 165, ал. 1 от Закона за културното наследство, от които 
едното лице да отговаря на следните изисквания: 
- специалност в областта на консервацията и реставрацията 
- Промишлено и гражданско строителство - или еквивалентна специалност; 
- професионален опит - минимум 5 години в областта на консервацията и 
реставрацията. 

Участникът е представил списък по образец №10. В него са вписани четири лица. 
Първото лице вписан като Експерт е арх.Тодор , Даскалов, висше образование, 
специалност „Архитектура"1, който притежава Удостоверение за вписване в публичния 
регистър по чл.165 от ЗКН с направление „Архитектура". Второто лице вписано като 
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експерт е арх.Васка Рачева, висше образование, специалност „Архитектура", 
която притежава удостоверение за вписване в публичния регистър по чл.165 от ЗКН с 
направление „Архитектура". Третото лице вписано като Експерт е Тоня 
Цанева, висше образование, специалност „Консервация и реставрация", която 
притежава удостоверение за вписване в публичния регистър по чл.165 от ЗКН с 
направление „"Консервация и реставрация". Четвъртото лице вписано като Експерт е 
Константин х Угринов, висше образование, специалност „Консервация и 
реставрация", който притежава Удостоверение за вписване в публичния регистър по 
чл.165 от ЗКН с направление „Консервация и реставрация". Предвид посочените лица-
експерти по „Недвижимо културно наследство",не може да се удостовери, кое е 
лицетоотговарящо на съответствието им с изискванията за лице „Експерт по 
Недвижимо културно наследство" отговарящо на следното изискване: 
- специалност в областта на консервацията и реставрацията 
- Промишлено и гражданско строителство - или еквивалентна специалност; 
- професионален опит - .минимум 5 години в областта на консервацията и 
реставрацията. 

Участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени 
в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които 
смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор. 

2.Съгласно т.4.6.1 „Минимални изисквания за технически възможности и 
квалификация на Участниците" от документацията за участие, участниците следва да 
представят валидна към датата на подаване на офертата застраховка по чл. 171 от ЗУТ 
за професионална отговорност в строителството с минимална застрахователна сума, 
съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в 
проектирането и строителството за категорията строителство, съобразно строежа -
предмет на поръчката. Същата трябва да е в сила минимум 30 дни след изтичането на 
срока на валидност на офертата, както и да бъде придружена с декларация (свободен 
текст) от участника, че в случай па изтичане на застраховката по време на 
действието на договора, то действието й ще бъде подновено със срок не по-малък от 
срока на строителството и договора. 

Участникът е необходимо да представи изискуемият документ. 

II. Оферта с вх. №5300-1536/10.03.2016 г. в 09:44ч. на „Пи Ес Пи" ЕООД с адрес: 
гр. София , ул. „Бояновски водопад" №20, тел:029832254 ,факс:029831997, e-mail: 
office(fi),holding-pis.com за участие в обществена поръчка с предмет „Консервация, 
реставрация и експониране със защитно покритие на обект „Шишманова баня" -
гр.Велико Търново", Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
24-10М1-44 от 23.04.2015г., финансиран по мирка 1 „Реставриране, обновяване и 
опазване на културното наследство" на програма БГ08 "Културно наследство и 
съвременни изкуства", финансирана от Финансов механизъм на Европейско 
Икономическо Пространство 2009 - 2014" съдържа: плик №1 „Документи за подбор", 
плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката" и плик №3 „Предлагана цена": 
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1.Съгласно т.4.6.1 „Минимални изисквания за технически възможности и 
квалификация на Участниците" от документацията за участие, участниците следва да 
представят валидна към датата на подаване на офертата застраховка по чл. 171 от ЗУТ 
за професионална отговорност в строителството с минимална застрахователна сума, 
съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в 
проектирането и строителството за категорията строителство, съобразно строежа -
предмет на поръчката. Същата трябва да е в сила минимум 30 дни след изтичането на 
срока на валидност на офертата, както и да бъде придружена с декларация (свободен 
текст) от участника, че в случай на изтичане па застраховката по време на 
действието на договора, то действието й ще бъде подновено със срок не по-малък от 
срока па строителството и договора. 

Участникът е необходимо да представи изискуемият документ. 

2.Съгласно раздел III.2.3.) Технически възможности, като минимално изискване е 
поставено в т.2, участниците да представят списък на техническите лица - експерти, 
които ще участват при изпълнението на обществената поръчка(Образец 10). 
Минималното изискване към т.2 е: Участникът следва да разполага с Екип от 
технически лица - експерти - най-малко следните експерти, отговарящи на съответните 
минимални изисквания или еквивалентни, посочени за всеки един от тях: 
-Експерти по Недвижимо културно наследство - минимум 2 /две/ лица, вписани в 
регистъра на лицата по чл. 165, ал. 1 от Закона за културното наследство, от които 
едното лице да отговаря на следните изисквания: 
- специалност в областта на консервацията и реставрацията 
- Промишлено и гражданско строителство - или еквивалентна специалност; 
- професионален опит - минимум 5 години в областта на консервацията и 
реставрацията., като е записано: „Важно! Едно физическо лице може да изпълнява 
функциите само на един Експерт в Екипа на Участника. Не се допуска участието на 
едно и също лице като експерт в офертите на повече от един участник." 

Участникът е представил списъка по образец №10, като в него е посочил като един от 
експертите по недвижимо културно наследство, лицето -Владимир Цветков. 
Същото лице е посочено като експерт и в офертата на участника ДЗЗД „КУЛТУРНО 
НАСЛЕДСТВО 2016". Предвид условията посочени в изискванията за технически 
възможности в обявлението и документацията, не се допуска участието на едно и също 
лице като експерт в офертите на повече от един участник. 

Участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени 
в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които 
смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор. 

III. Оферта с вх. №5300-1551/10.03.2016 г. в 12:07ч. на ДЗЗД „КУЛТУРНО 
НАСЛЕДСТВО 2016" с адрес: гр. София ПК1125 , жк. Изток , ул. „Лъчезар 
Станчев" №7, тел:028708124, факс:028705200, лице за контакт: Ангел Митев -
0886193538, e-mail: mitev@restavracia.com за участие в обществена поръчка с 
предмет: „Консервация, реставрация и експониране със защитно покритие на 
обект „Шишманова баня" - гр.Велико Търново", Договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ 24-10М1-44 от 23.04.2015г., финансиран по мярка 1 
„Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство" на програма 
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БГ08 "Културно наследство и съвременни изкуства", финансирана от Финансов 
механизъм на Европейско Икономическо Пространство 2009 - 2014" съдържа: 
плик №1 „Документи за подбор", плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката" 
и плик №3 „Предлагана цена": 

ЕСъгласно раздел III.2.3.) Технически възможности, като минимално изискване е 
поставено в т.2, участниците да представят списък на техническите лица - експерти, 
които ще участват при изпълнението на обществената поръчка(Образец 10). 
Минималното изискване към т.2 е: Участникът следва да разполага с Екип от 
технически лица - експерти - найгмалко следните експерти, отговарящи на съответните 
минимални изисквания или еквивалентни, посочени за всеки един от тях: 
-Експерти по Недвижимо културно наследство - минимум 2 /две/ лица, вписани в 
регистъра на лицата по чл. 165, ал. 1 от Закона за културното наследство, от които 
едното лице да отговаря на следните изисквания: 
- специалност в областта на консервацията и реставрацията 
- Промишлено и гражданско строителство - или еквивалентна специалност: 
- професионален опит - минимум 5 години в областта на консервацията и 
реставрацията., като е записано: „Важно! Едно физическо лице може да изпълнява 
функциите само на един Експерт в Екипа на Участника. Не се допуска участието на 
едно и също лице като експерт в офертите на повече от един участник." 

Участникът е представил списък по образец №10, като експерт по недвижимо културно 
наследство е посочено, лицето - Евгени Тотев. Същото лице е посочено като 
експерт и в офертата на участника „МИСТРАЛ 7" ООД. 
Предвид условията посочени в изискванията за технически възможности в 

обявлението и документацията, не се допуска участието на едно и също лице като 
експерт в офертите на повече от един участник. 

Участникът също е включил в списъка си по образец №10, като експерт по недвижимо 
културно наследство, лицето -Владимир Цветков. Същото лице е посочено 
като експерт и в офертата на участника „ПИ ЕС ПИ" ЕООД. 
Предвид условията посочени в изискванията за технически възможности в обявлението 
и документацията, не се допуска участието на едно и също лице като експерт в 
офертите на повече от един участник. 

Участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени 
в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които 
смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор. 

2.Съгласно документацията за участие, участниците следва да представят: 

> Декларация по чл. 8, ал. 8, т. 2 от Закона за обществените поръчки (Образец 
№7). Декларацията се представя от Участника и се подписва от 
представляващия Участника съгласно актуалната му търговска регистрация или 
от лице, изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно. Когато 
Участникът е Обединение, което не е юридическо лице. Декларацията се 
представя от Обединението - Участник и се подписва от представляващия 
Обединението, съгласно договора за създаване на Обединение. 
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г> Декларация по чл. 55, ал. 7 от Закона за обществените поръчки (Образец № 8). 
Декларацията се представя от Участника и се подписва от представляващия 
Участника съгласно актуалната му търговска регистрация или от лице, изрично 
упълномощено с нотариално заверено пълномощно. Когато Участникът е 
Обединение, което не е юридическо лице. Декларацията се представя от 
Обединението - Участник и се подписва от представляващия 
Обединението, съгласно договора за създаване на Обединение. 

г Списък на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на 
обществената поръчка, изпълнено през последните пет години, считано от 
датата на подаване на Офертата съгласно чл. 51, ал. 1, т. 2 от Закона за 
обществените поръчки (Образец № 9). Списъкът се представя от Участника и се 
подписва от представляващия Участника съгласно актуалната му търговска 
регистрация или от лице, изрично упълномощено с нотариално заверено 
пълномощно. Когато Участникът е Обединение, което не е юридическо 
лице. Списъкът се представя от Обединението - Участник и се подписва от 
представляващия Обединението, съгласно договора за създаване на 
Обединение. 

> Списък на техническите лица - експерти, които ще участват при изпълнението 
на обществената поръчка (Образец № 10). Списъкът се представя от Участника и 
се подписва от представляващия Участника съгласно актуалната му търговска 
регистрация или от лице, изрично упълномощено с нотариално заверено 
пълномощно. Когато Участникът е Обединение, което не е юридическо 
лице, Списъкът се представя от Обединението -Участник и се подписва от 
представляващия Обединението, съгласно договора за създаване на 
Обединение. 

г> Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително 
минимална цена на труда и условията на труд, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 11 от 
ЗОП. (Образец № 11). Органите, от които участниците могат да получат 
необходимата информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и 
условията на труд, които са в сила в Република България, са: НАП, Агенция по 
заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда" (www.nap.bg, 
www.mlsp. government.bg, http://www.gli.govemment.bg/, 
http://www. az. government.bg/); Декларацията се представя от Участника и се 
подписва от представляващия Участника съгласно актуалната му търговска 
регистрация или от лице, изрично упълномощено с нотариално заверено 
пълномощно. Когато Участникът е Обединение, което не е юридическо 
лице. Декларацията се представя от Обединението - Участник и се 
подписва от представляващия Обединението, съгласно договора за създаване 
на Обединение. 

г- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки (Образец 
№12). Декларацията се представя от Участника и се под пиела от 
представляващия Участника съгласно актуалната му търговска регистрация или 
от лице, изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно. Когато 
Участникът е Обединение, което не е юридическо лице, Декларацията се 
представя от Обединението - Участник и се подписва от представляващия 
Обединението, съгласно договора за създаване на Обединение. 

http://www.nap.bg
http://www.mlsp.government.bg
http://www.gli.government.bg/
http://www.az.government.bg/
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г Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (Образец 
№14). Декларацията се представя от Участника и се подписва от 
представляващия Участника съгласно актуалната му търговска регистрация или 
от лице, изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно. Когато 
Участникът е Обединение, което не е юридическо лице, Декларацията се 
представя от Обединението - Участник и се подписва от представляващия 
Обединението, съгласно договора за създаване на Обединение. 

г- ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, 
както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП и за липса на пречки за 
участие в процедура по ЗОП, съгласно Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици -
(Образец № 15). Декларацията се подписва от лицата, които 
представляват участника/ чл. 24а ППЗОП/Такива могат да бъдат законния 
представител на участника или надлежно упълномощено лице, което 
подава офертата/.В случай че комисията за провеждане на процедурата 
установи, че декларацията е с невярно съдържание, отстранява от процедурата 
всички участници, които са свързани лица или свързани предприятия. 

> Декларация за запознаване с обекта и с техническия проект и техническата 
документация - (Образец № 16). Декларацията се представя от Участника и се 
подписва от представляващия Участника съгласно актуалната му търговска 
регистрация или от лице, изрично упълномощено с нотариално заверено 
пълномощно. Когато Участникът е Обединение, което не е юридическо 
лице, Декларацията се представя от Обединението - Участник и се 
подписва от представляващия Обединението, съгласно договора за създаване 
на Обединение. 

Участникът е необходимо да представи гореизброените документи. 

З.Съгласно раздел Ш.2.3)Технически възможности, се изисква от участниците по 
т.1 да представят: „СПИСЪК По чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП на строителството 
изпълнено през предходните 5 (пет) години.считано до датата на подаване на 
офертата, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка 
(Образец № 9) и: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа 
информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която 
информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, 
стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на 
строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат 
стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема 
на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните 
изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за 
контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на 
изпълнените строителни дейности;" 

Участникът е представил такъв списък, като за записаният под №12 в списъка 
обект, не е представена информация съгласно указанията посочени в обявлението и 
записани в края на образец № 9 от документацията. 

Участникът следва да представи документ или да посочи публичен регистър 



съгласно указанията за горепосочения обект под №12 от списъка или да представи нов 
списък съгласно представените в офертата документи удостоверяващи изпълнението на 
посочените обекти в списъка. 

Участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, 
посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи 
нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за 
подбор. 

IV. Оферта с вх. №5300-1567/10.03.2016 г. в 14:43ч. на КОНСОРЦИУМ „АРТ 
ИНЖЕНЕРИНГ" с адрес: гр. Варна , ул. „Димитър Икономов" №21 
тел:052388660, факс: 052388670 , e-mail: office@planex.bg за участие в обществена 
поръчка с предмет: „Консервация, реставрация и експониране със защитно 
покритие на обект „Шишманова баня" - гр.Велико Търново", Договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 24-10М1-44 от 23.04.2015г., 
финансиран по мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното 
наследство" на програма БГ08 "Културно наследство и съвременни изкуства", 
финансирана от Финансов механизъм на Европейско Икономическо 
Пространство 2009 - 2014" съдържа: плик №1 „Документи за подбор" - , плик №2 
„Предложение за изпълнение на поръчката" - и плик №3 „Предлагана цена": 

ЕСъгласно раздел Ш.2.3.) Технически възможности, като минимално изискване е 
поставено в т.2, участниците да представят списък на техническите лица - експерти, 
които ще участват при изпълнението на обществената поръчка(Образец 10). 
Минималното изискване към т.2 е: Участникът следва да разполага с Екип от 
технически лица - експерти - най-малко следните експерти, отговарящи на съответните 
минимални изисквания или еквивалентни, посочени за всеки един от тях: 
-Експерти по Недвижимо културно наследство - минимум 2 /две/ лица, вписани в 
регистъра на лицата по чл. 165, ал. 1 от Закона за културното наследство, от които 
едното лице да отговаря на следните изисквания: 
- специалност в областта на консервацията и реставрацията 
- Промишлено и гражданско строителство - или еквивалентна специалност: 
- професионален опит - минимум 5 години в областта на консервацията и 
реставрацията. 

Участникът е представил списък по образец №10, като в него са представени две лица -
Експерти по културно наследство. Едното лице в инж. Иван Иванов, висше 
образование, притежаващ удостоверение за вписване в публичния регистър по чл.165 
от ЗКН със специалност „Геодезия, фотограметрия и картография". Второто лице е 
инж.Иван Бахатуров, висше образование, притежаващ удостоверение за 
вписване в публичния регистър по чл.165 от ЗКП със специалност „Промишлен 
дизайн''. Предвид посочените лица-експерти по „Недвижимо културно наследство",не 
може да се удостовери, кое е лицето отговарящо на съответствието им с изискванията 
за лице „Експерт по Недвижимо културно наследство" отговарящо на следното 
изискване: 
- специалност в областта на консервацията и реставрацията 
- Промишлено и гражданско строителство - или еквивалентна специалност; 
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- професионален опит - минимум 5 години в областта на консервацията и 
реставрацията. 

Участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени 
в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които 
смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор. 

2. Съгласно т.4.6.1 „Минимални изисквания за технически възможности и 
квалификация на Участниците'' от документацията за участие, участниците следва да 
представят валидна към датата на подаване на офертата застраховка по чл. 171 от ЗУТ 
за професионална отговорност в строителството с минимална застрахователна сума, 
съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в 
проектирането и строителството за категорията строителство, съобразно строежа -
предмет на поръчката. Същата трябва да е в сила минимум 30 дни след изтичането на 
срока на валидност на офертата, както и да бъде придружена с декларация (свободен 
текст) от участника, че в случай на изтичане на застраховката по време на 
действието на договора, то действието й ще бъде подновено със срок не по-малък от 
срока на строителството и договора. 

Участникът е необходимо да представи изискуемият документ. 

V. Оферта с вх. №5300-1574/10.03.2016 г. в 15:35ч. на „МИСТРАЛ 7" ООД с 
адрес: гр. Велико Търново, бул. „Юрий Гагарин" №1, вх.А, тел:0878728484, е-
mail: mistra!7(a),abv.bg за участие в обществена поръчка с предмет: „Консервация, 
реставрация и експониране със защитно покритие на обект „Шишманова баня" -
гр.Велико Търново", Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
24-10М1-44 от 23.04.2015г., финансиран по мярка 1 „Реставриране, обновяване и 
опазване на културното наследство" на програма БГ08 "Културно наследство и 
съвременни изкуства", финансирана от Финансов механизъм на Европейско 
Икономическо Пространство 2009 - 2014" съдържа: плик №1 „Документи за 
подбор", плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката" и плик №3 „Предлагана 
цена": 

1.Съгласно т.4.6.1 „Минимални изисквания за технически възможности и 
квалификация на Участниците" от документацията за участие, участниците следва да 
представят валидна към датата на подаване на офертата застраховка по чл. 171 от ЗУТ 
за професионална отговорност в строителството с минимална застрахователна сума, 
съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в 
проектирането и строителството за категорията строителство, съобразно строежа -
предмет на поръчката. Същата трябва да е в сила минимум 30 дни след изтичането на 
срока на валидност на офертата, както и да бъде придружена с декларация (свободен 
текст) от участника, че в случай на изтичане на застраховката по време на 
действието на договора, то действието й ще бъде подновено със срок не по-малък от 
срока на строителството и договора. 

Участникът е необходимо да представи изискуемият документ. 
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2.Съгласно раздел Ш.2.3)Технически възможности, се изисква от участниците по 
т.1 да представят: „СПИСЪК По чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП на строителството 
изпълнено през предходните 5 (пет) години.считано до датата на подаване на 
офертата, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка 
(Образец № 9) и: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа 
информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която 
информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, 
стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на 
строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат 
стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема 
на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните 
изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за 
контакт, ши в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на 
изпълнените строителни дейности;". 

Участникът е представил такъв списък, като за записаните под №1, №3 и №4 в 
списъка обекти, не е представена информация съгласно указанията посочени в 
обявлението и записани в края на образец № 9 от документацията. 

Участникът следва да представи документ или да посочи публичен регистър 
съгласно указанията за горепосочените обекти под №1, №3 и №4 от списъка или да 
представи нов списък съгласно представените в офертата документи удостоверяващи 
изпълнението на посочените обекти в списъка. 

Участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени 
в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които 
смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор. 

3. Съгласно раздел Ш.2.3.) Технически възможности, като минимално изискване е 
поставено в т.2, участниците да представят списък на техническите лица - експерти, 
които ще участват при изпълнението на обществената поръчка (Образец 10). 
Минималното изискване към т.2 е: Участникът следва да разполага с Екип от 
технически лица - експерти - най-малко следните експерти, отговарящи на съответните 
минимални изисквания или еквивалентни, посочени за всеки един от тях: 
-Експерти по Недвижимо културно наследство - минимум 2 /две/ лица, вписани в 
регистъра на лицата по чл. 165, ал. 1 от Закона за културното наследство, от които 
едното лице да отговаря на следните изисквания: 
- специалност в областта на консервацията и реставрацията 
- Промишлено и гражданско строителство - или еквивалентна специалност; 
- професионален опит - минимум 5 години в областта на консервацията и 
реставрацията., като е записано: „Важно! Едно физическо лице може да изпълнява 
функциите само на един Експерт в Екипа на Участника. Не се допуска участието на 
едно и също лице като експерт в офертите на повече от един участник." 

Участникът е представил списък по образец №10, като в него е посочил като един от 
експертите по недвижимо културно наследство, лицето - Евгени ] Тотев. Същото 
лице е посочено като експерт и в офертата на участника ДЗЗД „КУЛТУРНО 
НАСЛЕДСТВО 2016". Предвид условията посочени в изискванията за технически 
възможности в обявлението и документацията, не се допуска участието на едно и също 
лице като експерт в офертите на повече от един участник. 
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Участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени 
в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които 
смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор. 

Съгласно чл. 68, ал.8 от ЗОП, комисията уведомява участниците, като им 
изпраща протокола с констатациите относно установени несъответствия с критериите 
за подбор и/ или липса на документи и/ или друга нередовност и/или установена 
фактическа грешка. 

Съгласно чл. 68, ал.9 от ЗОП участниците представят на комисията 
съответните документи в срок от 5/пет/ работни дни от получаването на 
настоящия протокол. Когато е установена липса на документи и /или 
несъответствие с критериите за подбор, участникът може в съответствие с 
изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени 
документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените 
от възложителя критерии за подбор. 

Отговори, постъпили в деловодството на Община Велико Търново след изтичане 
на срока няма да се разглеждат от комисията. При изпращане по пощата с препоръчано 
писмо или по куриер, участникът следва да се съобрази с последната дата за 
постъпване на отговора. 

Отговорите на участниците се представят в Общински център за услуги и 
информация на гражданите (ОЦУИГ) в сградата на общината на адрес гр. Велико 
Търново, пл. „Майка България" № 2, Пощенски код 5000 в запечатан непрозрачен плик 
върху който, освен идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, телефон, 
факс и e-mail, се изписва: 

О Т Г О В О Р 

На писмо сизх. № /201 . . .Г. 
До /посочват се имената'. Председател на комисията, 
определена от Кмета на Обшина Велико Тьрново по обществена поръчка с предмет 

От участник: ЕИК 
Адрес за кореспонденция: град: Пощенски код 
Улица , вх. . . . № . . . . ет 
Телефон: факс: 
Електронна поща 
Лице за контакти: 

ДА СЕ ОТВОРИ ИЛ ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА 
определена oi Кмета на Община Велико Гърново по обществена поръчка с npe jMev 

След изтичането на срока от 5 работни дни комисията пристъпва към 
разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на 
участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя. 



Информацията се адресира до председателя на комисията с посочване „отговор 
на писмо с изходящ номер", като се посочва изходящия номер на приложното писмо 
за изпращане на настоящия протокол". 

Комисията приключи работа в 15:20 часа и насрочи следващо заседание след 
получаване на отговорите на участниците по констатациите в настоящия протокол. 

Настоящия протокол се състави в два еднообразни екземпляра и в съответствие с 
чл. 68, ал.8 от ЗОП ще бъде публикуван на профила на купувача на Община Велико 
Търново. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/ Нелина Църова - Директор Дирекция „Култура и Туризъм-* в Община Велико 
Търново/ * 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1 
/ Явор ~ Иванов - Старши експерт в отдел „ р П " в Община Велико Търново; / 

/ Светозара Стеф"авдва - Главен експерт в отдел „Бюджет" в Община В. Тъдзново;/ 

5 
/ арх. Донка' Кч>№ев'а - Радева - Главен експерт в Дирекция „Култура и Туризъм'' в 
Община Велико Търново;/ 

2 

/ инж. Ивайло Дачев - Главен експерт в отдел „ТИ" в Община Велико Търново;/ 

/ Александър К<Ьдев - Мл. Експерт отдел ОП в Об1цин^Вейико Търново;/ 

/ йбш Йорданка Антонова - Старши експерт в Дирекция ОР в Община Велико Търново;/ 
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