
ПРОТОКОЛ №1

Днес 14.04.2016 г. в 14:00 ч. в сградата на Община Велико Търново, 
Комисията по чл. 68, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед № РД 22- 840/13.04.2016 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: Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с 
реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни сгради на територията на Община Велико Търново по 
обособени позиции:

Обособена позиция №1 „Сграда с административен адрес гр. Велико 
Търново,ул. "Генерал Иван Сарафов" №5, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г;

Обособена позиция №2 "Сграда с административен адрес гр. Велико 
Търново, ул. "Плиска" №1, вх. А, вх. Б, вх. В, №3, вх. А, вх. Б, вх. В, №5, вх. А, вх. 
Б, вх. В;

Обособена позиция №3 "Сграда е административен адрес гр. Велико 
Търново, ул. "Драган Цончев” №23, вх. А, вх. Б, вх. В;

Обособена позиция №4 "Сграда с административен адрес гр. Велико 
Търново, ул. „Ален мак” №1, вх. А и вх. Б и ул. „Краков” №2, вх. А, вх. Б и вх. В.

с уникален номер 00073-2016-0009 в регистъра на АОП и публикувано обявление от 
дата 01.03.2016 г. с ID 717409 в Регистъра на обществените поръчки на АОП.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев -  Директор на дирекция „Строителство и 
устройство на територията” в Община Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:

1. Надя Петрова Директор Дирекция „Общинска собственост и обществени поръчки”;
2. Русанка Александрова -  Главен юрисконсулт отдел „Правно осигуряване”;
3. арх. Николай Миладинов Главен експерт в отдел „Устройство на територията”;
4. инж. Ивайло ] Дачев - Главен експерт „Техническа инфраструктура”;
5. инж. Свилен Димитров от "ИНВЕСТСТРОЙ 92” ЕООД;
6. инж. Ани Янкова- Главен експерт отдел „Устройство на територията”.

РЕЗЕРВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх. Николай Миладинов - Главен експерт в отдел 
„Устройство на територията”;
РЕЗЕРВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ: Надя Петрова - Директор Дирекция „Общинска 
собственост и обществени поръчки”;
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РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

1. Десислава Йонкова - Директор на дирекция „Правна" в Община Велико Търново;
2. инж. Сергей Стойков от "ИНВЕСТСТРОЙ 92" -ЕООД;
3. инж. Недко Папазов от "ИНВЕСТСТРОЙ 92"-ЕООД;
4. Теодора Станчева - Началник отдел „Устройство на територията";
5. Олга Петърчева - Главен юрисконсулт и Началник отдел ПО в Община В. 
Търново;
6. арх. Лора Бъчварова - Главен експерт в отдел УТ в Община Велико Търново;
7. Даниела Дойнова -  Главен експерт в отдел ОП в Община Велико Търново;
8. инж. Вяра Димитрова- Главен експерт отдел „Техническа 
инфраструктура”;
9. инж. Валентина, Миткова - Началник отдел „Териториално развитие";
10. юрист Явор Иванов - Старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново;
11. юрист Николина 1 -  Христова- Старши експерт отдел ОП;
12. Светозара Стефанова - Главен експерт отдел „Бюджет”;
13. Мариян Маринов - Директор на дирекция „Бюджет и финанси” в Община Велико 
Търново;
14. Теодора Минкова - Началник отдел „Обществени поръчки” в Община Велико 
Търново;
15. Ана Димова Тодорова - Главен експерт отдел „Бюджет”;
16. Даниела Стефанова Данчева- Началник отдел „Бюджет”;
17. арх. Николай Малаков -  Главен архитект на Община Велико Търново;
18. Александър Колев -  Мл. Експерт отдел ОП в Община Велико Търново;
19. Велина Монова- Старши експерт отдел „Бюджет”;
20. инж. Стефка Димова- външен консултант.

На заседанието присъства представител на един участник пълномощник на 
„Политрейд Кънстръкшън” ЕООД и представители на сдруженията на собствениците 
съгласно протоколи за присъствие.

Преди започване на работата всички членове на комисията подписаха 
декларации по чл. 35, ал.1, т.1, т.2, т.З, т.4 и чл. 35, ал.2 от ЗОП отм. (във вр. с §18 от 
ЗОП в сила от 15.04.2016 г.), неразделна част от настоящият протокол.

Комисията започна да отваря офертите по реда на тяхното постъпване. При 
отваряне на офертите стриктно се приложи чл. 68, ал.4, ал.5 от ЗОП отм. (във вр. с §18 
от ЗОП в сила от 15.04.2016 г.).

Комисията отвори офертите и провери за наличието на три отделни запечатани 
плика. Върху Плик № 3 „Предлагана цена” от всяка оферта се подписаха трима от 
членовете на комисията и представител на конкурентен участник. Всички страници от 
съдържанието на плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” от офертите се 
подписаха от трима от членовете на комисията и представител на конкурентен 
участник. Съдържанието на плик № 1 „Документи за подбор” беше оповестено, като 
комисията провери съответствието със списъка по чл. 56, ал.1, т.14 от ЗОП отм. (във 
вр. с §18 от ЗОП в сила от 15.04.2016 г.).

Председателя на комисията изчете на присъстващите Заповед № РД 22- 
840/13.04.2016 г. на Кмета на Община В. Търново.
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Комисията започна да отваря офертите по реда на тяхното постъпване. При отваряне на 
офертите стриктно се приложи чл. 68, ал.4, ал.5 от ЗОП отм. (във вр. с §18 от ЗОП в 
сила от 15.04.2016 г.)

I. Оферта с вх. № 5300-2186/11.04.2016 г. от 11:30 ч. на участника ДЗЗД 
„Консорциум Техноком” с БУЛСТАТ: 176059792, с адрес за кореспонденция: гр. 
София, ПК 1111, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник” №21, вх. Б, ет. 3, ап.8, 
телефон 02 934 41 84; 0899 166 168; факс: 02 934 41 84; електронна
поща:monostro@abv.bg, за позиция №1 -  „Сграда с административен адрес гр. 
Велико Търново,ул. "Генерал Иван Сарафов" №5, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г: 
съдържа: плик №1 „Документи за подбор”, плик №2 „Предложение за изпълнение на 
поръчката” и плик №3 „Предлагана цена”:

Плик №1 „Документи за подбор”:
1. Списък на документи, съдържащи се в офертата по образец №1, оригинал, 
подписан и подпечатан -  2-4 стр.

2. Представяне на участник -  административни сведения за „КОНСОРЦИУМ 
ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД, по образец №2, оригинал, подписан и подпечатан -  5-7 стр.

3. Представяне на участник -  административни сведения за „Монолитно 
Строителство“ ЕООД -  член на „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД, по образец 
№2, оригинал, подписан и подпечатан -  8-10 стр.

4. Представяне на участник -  административни сведения за „Божков -  Билд"м 
ООД -  член на „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД, по образец №2, оригинал, 
подписан и подпечатан -  11-13 стр.

5. Заверено копие на Карта за регистрация по Булстат - стр. 14

6. Заверено копие на Удостоверение за регистрация от Министерството на 
финансите -  стр. 15

7. Заверени копия от Удостоверения от Агенция по вписванията- 3 бр. -  16-21 стр.

8. Анекс към договор за консорциум от дата 11.03.2016 г.— стр. 22

9. Заверени копия от Договор за създаване на консорциум „ТЕХНОКОМ” ДЗЗД от 
дата 07.04.2011 г.; Договор за прехвърляне на участие в консорциум „ТЕХНОКОМ” 
ДЗЗД от дата 26.01.2012 г. и Анекс към договор на консорциум „Техноком“ ДЗЗД от 
дата 26.01.2012 г .-23-33 стр.

10. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП по образец №3, оригинал, подписан и 
подпечатан, от Пламен Атанасов в качеството си на Представляващ „Консорциум 
Техноком" ДЗЗД -  34-36 стр.

11. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП по образец №3, оригинал, подписан и 
подпечатан, от Пламен Атанасов в качеството си на Управител на „Монолитно 
строителство“ ЕООД -  37-39 стр.

12. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП по образец №3, оригинал, подписан и 
подпечатан, от Васил Божков в качеството си на Управител на „Божков Билд" ООД 
-  40-42 стр.
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13. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП по образец №3, оригинал, подписан и 
подпечатан, от арх. Владимир Чангулев в качеството си на Управител на 
„Архитектурно студио Чангулев“ ЕООД -  43-45 стр.

14. Заверени копия от Удостоверения от ЦПРС. 5 бр. с талон -  46-50 стр.

15. Банкова гаранция за участие, оригинал, подписана и подпечатана -  стр. 51

16. Информация за връщане на оригиналната банкова гаранция, образец № 8, 
оригинал, подписан и подпечатан -  стр. 52

17. Списък на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, 
изпълнено за последните пет години, оригинал, подпечатан и подписан, образец№ 9 
-  53-62 стр.

18. Заверени копия от Договори, Референции, Препоръки за добро изпълнение, 
Протоколи -63-130 стр.

19. Списък на услуги, изпълнени за последните три години, по чл.51, ал.1, т.1 ЗОП, 
образец№13, оригинал, подпечатан и подписан -  131-132 стр.

20. Заверени копия от Референции (2бр.) и Договори (4 бр.) -  133-145 стр.

21. Списък на лицата, които отговарят за изпълнение на поръчката, образец №10, 
оригинал, подписан и подпечатан -  146-150 стр.

22. Заверени копия от дипломи (4 бр.) и удостоверение -  151-156 стр.

23. Списък на лицата, които отговарят за изпълнение на поръчката, образец №10, 
оригинал, подписан и подпечатан -  157-160 стр.

24. Заверени копия от удостоверения 9 бр., сертификат от КИИП -  161-170 стр.

25. Заверени копия на сертификати -171-173;

26. Декларации по чл.55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8 ,ал. 
8, т. 2 ЗОП, образец №11, 4 бр. -  174 - 181 стр.

27. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, образец №12, оригинал, 
подписана и подпечатана -  182-183 стр.

28. Електронен вариант на съдържанието на Плик 1.

II. Оферта с вх. № 5300-2207/12.04.2016 г. от 9:01 ч. на участника ДЗЗД 
„АСЕНЕВЦИ 2016”, с адрес за кореспонденция: гр. София, ПК 1504. ул. „Шипка”
№16, ет. 1, an. 1, телефон 02/494-04-05: електронна
поща:buildingcomfort.Itd@gmail.com, за позиция № 4 "Сграда с административен 
адрес гр. Велико Търново, ул. „Ален мак” №1, вх. А и вх. Б и ул. „Краков” №2, вх. 
А, вх. Б и вх. В.”„ съдържа: плик №1 „Документи за подбор”, плик №2 „Предложение 
за изпълнение на поръчката” и плик №3 „Предлагана цена":

Плик №1 „Документи за подбор”:
1. Списък на документи, съдържащи се в офертата по образец №1, оригинал, 
подписан и подпечатан -  1-3 стр.
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2. Представяне на участник, по образец №2, оригинали, подписани и подпечатани, 
3 бр. -  4-12 стр.

3. Декларации по чл.47, ал.9 от ЗОП по образец №3, оригинали, подписани и 
подпечатани, 2 бр. -  13-18 стр.

4. Заверени копия от Удостоверения от ЦПРС с талони, 5 бр. -  19-23 стр.

5. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП по образец №3, оригинал, подписана и 
подпечатана- 24-26 стр.

6. Заверени копия от Удостоверения от ЦПРС, 2 бр. с талони-27-29 стр.

7. Споразумение за обединение от 06.04.2016 г., оригинал, подписан и подпечатан
-  29-34 стр.

8. Банкова гаранция за участие, оригинал, подписана и подпечатана -  стр. 35-36

9. Информация за връщане на оригинала на банковата гаранция, образец №8, 
оригинал, подписан и подпечатан -  стр. 37;

10. Списъци на строителството, изпълнено през последните пет години, образец 
№9, оригинали, подписани и подпечатани, 2 бр. -  38-45 стр.

11. Заверени копия от Удостоверения за добро изпълнение- 3 бр., референции - 3 бр.
-  46-52 стр.

12. Списъци на лицата, които отговарят за изпълнение на поръчката, образец №10, 
оригинали, подписани и подпечатани, 3 бр. -  53-76 стр.

13. Заверени копия на удостоверения за пълна проектантска правоспособност -  6 
бр., удостоверение за упражняване на технически контрол -  1 бр. -  77-83 стр.

14. Заверени копия от Сертификати- 84-95 стр.

15. Декларации за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал.7 ЗОП, образец 
№11, оригинали, подписани и подпечатани, 3 бр. -  96-101 стр.

16. Списъци на услуги, изпълнени за последните три години по чл.51, ал.1, т.1 ЗОП, 
образец № 13,оригинали, подпечатани и подписани, 2 бр. -  стр. 102-108

17. Удостоверение за добро изпълнение -  стр. 109

III. Оферта с вх. № 5300-2216/12.04.2016 г. от 9:45 ч. на участника ДЗЗД 
„НСК -  КИДАТ”, с адрес за кореспонденция: гр. София, ПК 1606. бул. „Тотлебен” 
бл. 77, ет.2, ап.З, телефон 02/ 953 08 16; факс 02/ 951 68 92; електронна 
noma:office@nsksofia.eu, за позиция № 4 "Сграда с административен адрес гр. 
Велико Търново, ул. „Ален мак” №1, вх. А и вх. Б и ул. „Краков” №2, вх. А. вх. Б и 
вх. В.”„ съдържа: плик №1 „Документи за подбор”, плик №2 „Предложение за 
изпълнение на поръчката” и плик №3 „Предлагана цена”:

Плик №1 „Документи за подбор”:
1. Списък на документи, съдържащи се в офертата по образец №1, оригинал, 
подписан и подпечатан -  1-4 стр.
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2. Представяне на участник -  административни сведения, по образец №2, 
оригинал, подписан и подпечатан -  5-8 стр.

3. Декларации по чл.47, ал.9 от ЗОП по образец №3, оригинали, подписани и 
подпечатани, 3 бр. -  9-16 стр.

4. Заверени копия от Удостоверения от ЦПРС с талон, 2 бр. -  17-18 стр.

5. Заверено копие от Договор за обединение от дата 08.04.2016 г -  19-24 стр.

6. Банкова гаранция за участие, оригинал, подписана и подпечатана -  стр. 25

7. Информация за връщане на оригинала на банковата гаранция, образец №8, 
оригинал, подписан и подпечатан -  стр. 26

8. Списъци на строителството, изпълнено през последните пет години, образец 
№9, оригинали, подписани и подпечатани, 2 бр. -  27-34 стр.

9. Заверени копия от удостоверения за въвеждане в експлоатация, референции, 
констативни актове за установяване годността за приемане на строеж, разрешения за 
ползване, удостоверение за добро изпълнение и др. документи във връзка с 
изпълнението на договорите от „НСК София” ЕООД -  стр. 35-58

10. Списък на строителството, изпълнено през последните пет години, образец №9, 
оригинал, подписан и подпечатани -  59-61 стр.

11. Заверени копия от удостоверения и документи във връзка с изпълнението на 
договорите от „Кидат Груп” ЕООД -  стр. 62-68

12. Списъци на услугите, изпълнени през последните три години, образец №13, 
оригинали, подписани и подпечатани, 2 бр. -  69-71 стр.

13. Заверени копия на Референции за добро изпълнение на „НСК София” ЕООД, 4 
бр. -  72-75 стр.

14. Списъци на лицата, които отговарят за изпълнение на поръчката, образец №10, 
оригинали, подписани и подпечатани, 2 бр. -  76-84 стр.

15. Заверени копия от документи удостоверяващи образование, правоспособност и 
квалификация и опит- 85-117 стр.

16. Списък на лицата, които отговарят за изпълнение на поръчката, образец №10, 
оригинал, подписан и подпечатан -  118 стр.

17. Заверени копия от документи удостоверяващи образование, квалификация и 
опит -  119-126 стр.

18. Заверени копия от Сертификати, 6 бр. -  127-132 стр.

19. Декларации за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал.7 ЗОП, образец 
№11, оригинали, подписани и подпечатани, 3 бр. -  133-137 стр.



IV. Оферта с вх. № 5300-2219/12.04.2016 г. от 10:11 ч. на участника 
„Политрейд Кънстръкшън” ЕООД с ЕИК: 121625981, с адрес за кореспонденция: 
гр. София, ПК 1680, ул. Ралевица №98, ет. надпартер, телефон 02 980 22 99; факс: 
02 986 22 36; електронна noiua:nikolov.yulian@gmail.com, за позиция №2 -  „Сграда 
с административен адрес гр. Велико Търново, ул. "Плиска'’ №1, вх. А, вх. Б, вх. В, 
№3, вх. А, вх. Б, вх. В, №5, вх. А, вх. Б, вх. В”, съдържа: плик №1 „Документи за 
подбор", плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката" и плик №3 „Предлагана 
цена":

Плик №1 „Документи за подбор”:
1. Списък на документи, съдържащи се в офертата по образец №1, оригинал,
подписан и подпечатан -  2-3 стр.

2. Представяне на участник -  административни сведения, по образец №2,
оригинал, подписан и подпечатан — 4-6 стр.

3. Декларации по чл.47, ал.9 от ЗОП по образец №3, оригинали, подписани и 
подпечатани, 8 бр,- 7-29 стр.

4. Заверени копия от Удостоверения, издадени от ЦПРС с талони, 5 бр. -30-34 стр.

5. Платежно нареждане за заплатена гаранция за участие, заверено копие- стр. 35

6. Информация за връщане на оригиналната банкова гаранция, образец № 7, 
оригинал, подписан и подпечатан -  стр. 36

7. Списък на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, 
изпълнено за последните пет години, оригинал, подпечатан и подписан, образец 
№ 9- 37-40 стр.

8. Заверени копия от Удостоверения за добро изпълнение, 5 бр -  41-59 стр.

9. Списък на услуги, изпълнени за последните три години, по чл.51, ал.1, т.1 ЗОП,
образец№13 , оригинал, подпечатан и подписан -  60-61 стр.

10. Заверени копия от референция -  3 бр., удостоверения- 2бр. -  62-67 стр.

11. Списъци на лицата, които отговарят за изпълнение на поръчката, образец №10, 
оригинали, подписани и подпечатани, 2 бр. -  68-86стр.

12. Заверени копия от Сертификати, Збр. -  87-89стр.

13. Декларации по чл.55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8 ,ал. 8,
т. 2 ЗОП, образец №11, 3 бр. -  90-95 стр.

14. Декларации за съгласие за участие като подизпълнител, образец №12, оригинали, 
подписани и подпечатани, 2 бр. -  96-99 стр.

V. Оферта с вх. № 5300-2224/12.04.2016 г. от 10:27 ч. на участника 
Обединение „Проектстрой - Линк”, с адрес за кореспонденция: гр. Габрово, ПК 
5300, местност „Колева ливада” №1, телефон 066 811 919; факс 066 811 800; 
електронна noBna:proektstroy@gmail.com, за позиция №3 "Сграда с 
административен адрес гр. Велико Търново, ул. "Драган Цончев” №23, вх. А, вх. 
Б, вх. В”, съдържа: плик №1 „Документи за подбор”, плик №2 „Предложение за 
изпълнение на поръчката” и плик №3 „Предлагана цена":

mailto:nikolov.yulian@gmail.com
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Плик №1 „Документи за подбор”:
1. Списък на документи, съдържащи се в офертата по образец №1, оригинал, 
подписан и подпечатан -  1-5 стр.

2. Представяне на участник -  административни сведения, по образец №2, 
оригинали, подписани и подпечатани, 3 бр -  6-14стр.

3. Декларации по чл.47, ал.9 от ЗОП по образец №3, оригинали, подписани и 
подпечатани, 3 бр. -  15-23 стр.

4. Заверено копие от Удостоверение за вписване в ЦПРС и талон -  24 стр.

5. Заверени копия от рамково споразумение за обединение и анекс №1 за рамково 
споразумение за обединение -  25-31 стр.

6. Банкова гаранция за участие, оригинал, подписана и подпечатана -  стр. 32

7. Информация за връщане на оригинала на банковата гаранция, образец №8, 
оригинал, подписан и подпечатан -  стр. 33

8. Списък на услуги, изпълнени за последните три години от Обединение 
„Проектстрой -  Линк“, по чл.51, ал.1, т.1 ЗОП, образец№ 13,оригинал, подпечатан и 
подписан- 34-36 стр.

9. Списък на услуги, изпълнени за последните три години от „Линк-Русе" ЕООД, 
по чл.51, ал.1, т.1 ЗОП, образец№ 13,оригинал, подпечатан и подписан -  37-38 стр.

10. Заверени копия от Удостоверения за добро изпълнение по чл.51, ал. 4 от ЗОП, 2 
бр. - 39-41 стр.

11. Списък на строителството, изпълнено през последните пет години от Обединение 
„Проектстрой -  Линк“, образец №9, оригинал, подписан и подпечатан -  42-46 стр.

12. Списък на строителството, изпълнено през последните пет години от ЕТ 
„Проектстрой -  Петър Петров“, образец №9, оригинал, подписан и подпечатан -  47- 
50 стр.

13. Заверени копия от Удостоверения за добро изпълнение, 5 бр. -  51-57 стр.

14. Списъци на лицата, които отговарят за изпълнение на поръчката, образец №10, 
оригинали, подписани и подпечатани, 3 бр. -  58-80 стр.

15. Заверени копия на дипломи и удостоверения за пълна проектантска 
правоспособност за изпълнение на поръчката- 81-103 стр.

16. Заверени копия от Сертификати, 3 бр. -  104-106 стр.

17. Декларации за липса на свързаност с друг участник по чл. 55. ал.7 ЗОП, образец 
№11, оригинали, подписани и подпечатани, 3 бр. -  107-112 стр.

VI. Оферта с вх. № 5300-2230/12.04.2016 г. от 11:35 ч. на участника „ПИ ЕС 
АЙ” АД, ЕИК 833175762, с адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора, ПК 6000. 
бул. „Св. Патриарх Евтимий” №190, телефон +359 42 613710; факс +359 42613731; 
електронна noipa:psi@tracebg.com, за позиция № 4 "Сграда с административен
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адрес гр. Велико Търново, ул. „Ален мак” №1, вх. А и вх. Б и ул. „Краков” №2, вх.
А, вх. Б и вх. В.” , съдържа: плик №1 „Документи за подбор", плик №2 „Предложение 
за изпълнение на поръчката" и плик №3 „Предлагана цена":

Плик №1 „Документи за подбор”:
1. Списък на документи, съдържащи се в офертата по образец №1, оригинал, 

подписан и подпечатан -  1-3 стр.

2. Представяне на участник -  административни сведения, по образец №2,
оригинал, подписан и подпечатан -  4-6 стр.

3. Декларация от Георги Иванов цо чл.47. ал.9 от ЗОП по образец №3, оригинал, 
подписана и подпечатана -  7-8 стр.

4. Декларация от Константин Косев по чл.47, ал.9 от ЗОП по образец №3, оригинал, 
подписана и подпечатана -  9-10 стр.

5. Заверено копие от Удостоверение от ЦПРС с талон - стр. 11

6. Банкова гаранция за участие, оригинал, подписана и подпечатана -  стр. 12

7. Информация за връщане на оригиналната банкова гаранция, образец № 8, 
оригинал, подписан и подпечатан -  стр. 14

8. Списък на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, 
изпълнено за последните пет години, оригинал, подпечатан и подписан, 
образец№ 9 -1 5 -1 7  стр.

9. Списъка услуги, изпълнени за последните три години, по чл.51, ал.1, т.1 ЗОП, 
образец№13, оригинал, подпечатан и подписан -  стр. 18

10. Заверени копия от Референции от община Стара Загора, община Казанлък и 
община Лом, 3 бр. -  19-24 стр.

11. Списък на лицата, които отговарят за изпълнение на поръчката, образец № 10, 
оригинал, подписан и подпечатан -  25-31 стр.

12. Списък на инженеро-техническия състав, който ще отговаря за изпълнението на 
поръчката, образец №10, оригинал, подписан и подпечатан -  32-38 стр.

13. Декларации за ангажираност, оригинали, подписани и подпечатани, 11 бр. -  39- 
49 стр.

14. Заверени копия от Удостоверения за Професионална квалификация, за Пълна 
проектантска правоспособност и преминати обучения -50-58 стр.

15. Заверени копия от Сертификати - 6 бр. - 59-64 стр.

16. Декларации по чл.55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8 ,ал. 8, 
т. 2 ЗОП, образец №11, оригинали, подписани и подпечатани- 2 бр. -  65-67 стр.

17. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, образец №12, оригинал, 
подписана и подпечатана -  68-69 стр.

На следващото си заседание, комисията ще обсъди наличието и редовността на 
представените документи в плик №1 от офертите. Комисията ще обективира 
резултатите от своята работа в протокол, в който ще се опишат изчерпателно



липсващите документи и констатираните несъответствия с критериите за подбор, като 
ще определи срок за представянето им, еднакъв за всички участници.

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра.

Комисията приключи работа в 16:15 часа.

КОМИСИЯ в състав:
<

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ инж. ДиДко Кечев -  Директор на дирекция „Строителство и 
устройр^о шГтериторията/в Община Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:

..................\й...............

1. Дадя хдет^ова Директор Дирекция „Общинска собственост и обществени поръчки”;

2/.'/Русанка>Ал>е^сандрбва — Главен юрисконсулт отдел „Правно осигуряване”;

  ' • • • •

3. архГНиколай Миладинов Главен експерт в отдел „Устройство на територията”; 

.............." l i ' Y ' ..............................

4. инж. Ивайло Борисов Дачев - Главен експерт „Техническа инфраструктура”;

5. инж. _ д н  Димитров от “ИНВЕСТСТРОЙ 92” ЕООД;

6. инж. Ани Янкова- Главен експерт отдел „Устройство на територията”.
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Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.




