
П Р О Т О К О Л № 2 

Днес на дата 30.08.2016г. в 13:30 часа в сградата на Община Велико Търново в стая 302, 
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-
1550/03.08.2016г. на Кмета на Община Велико Търново, изменена със Заповед РД 22-1712/ 
30.08.2016г. продължи разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в 
обществена поръчка, чрез провеждане на открита процедура с предмет: 
„Поддържане/превантивно, текущо и аварийно- възстановителни работи при аварийни 
ситуации/, основен ремонт /рехабилитация/, реконструкция и ново строителство на улици 
и тротоари в населените места и общински пътища на територията на Община Велико 
Търново, стопанисвани от Община Велико Търново.", с уникален номер 00073-2016-0023 в 
регистъра на АОП и публикувано обявление от дата 24.06.2016 г. с ID 737412 в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико 
Търново https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/421/. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. Георги Камарашев Заместник - кмет „Устройство на територията и 
развитието" на Община Велико Търново 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1. инж. Динко Кечев - Директор на дирекция „Строителство и устройство на територията" в 

Община Велико Търново; 

2. Надя Петрова Директор Дирекция „Общинска собственост и обществени поръчки"; 

3. Даниела Данчева - Началник отдел „Бюджет"; 

4. Русанка Александрова - Главен юрисконсулт отдел „Правно осигуряване"; 

5. инж. Ивайло Дачев - Главен експерт „Техническа инфраструктура"; 

6. инж. Цанко Стоянов Бояджиев - Началник отдел „Техническа инфраструктура"; 

7. Иван Емануилов Иванов - Главен специалист; 

8. Даниел Дончев - Младши експерт отдел „Устройство на територията". 

Преди започване на работата на комисията, инж. Цанко Стоянов Бояджиев - Началник 
отдел „Техническа инфраструктура" и Иван Емануилов Иванов - Главен специалист, подписаха 
декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП, неразделна част от настоящият 
протокол. 

Комисията започна да разглежда и анализира представените оферти. Комисията по 
изпълнение на чл.54, ал. 7 от ППЗОП започна обсъждане относно съответствието на 
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участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя. 

КОНСТАТАЦИИ ПО ЧЛ.54,АЛ.8 ОТ ППЗОП 
относно липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 
състояние или критериите за подбор 

I. Относно оферта от „ПОЛИТРЕЙД, КЪНСТРЪКШЪН" ЕООД с вх. № 5300-18700-
2/01.08.2016г. от 16: 49 часа., с ЕИК: 121625981; адрес за кореспонденция: град София, ПК 
1680, ул. „Ралевица" № 98, ет.1, надпартер, телефон: 02/980 22 99; факс: 02/986 22 36; 
електронна поща за кореспонденция: nikolov.vulian(g>ptc-bg.com лице за контакти Юлиян 
Николов. 

1. Съгласно „Съдържание на офертата. Общи положения" от документацията за участие се 
изисква участниците да представят: „Информация, съгласно чл. 44, ал.1 от ППЗОП относно 
правно-организационната форма, под която се осъществява дейността, както и списък на 
всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, независимо от наименованието на 
органите, в които участват, или длъжностите, които заемат - образец № 2" 

Съгласно чл. 44. (1) от ППЗОП Кандидатите или участниците - при поискване от страна на 
възложителя, са длъжни да представят необходимата информация относно правно-
организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2, независимо от наименованието на органите, в които 
участват, или длъжностите, които заемат., което възложителят е направил с условията на 
документацията за участие. Лицата по чл. 54, ал.2 от ЗОП са както са посочени в разпоредбата 
„лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни 
органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на 
решения от тези органи." 

Съгласно чл. 40, ал.1 и ал.2 от ППЗОП: 
Чл. 40. (1) Лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП са: 
1. лицата, които представляват участника или кандидата; 
2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата; 
3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на 

предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, 
членовете на управителните или надзорните органи. 
(2) Лицата по ал. 1, т. 1 и 2 са, както следва: 
1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 
2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от 
Търговския закон; 
3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а 
при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския 
закон; 
4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от 
Търговския закон; 
5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от 
Търговския закон; 
6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец; 
7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или има 
аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран; 



8. в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива; 
9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които представляват, 
управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в 
която са установени. 

Аналогични указания са предоставени в условията на документацията за участие. 

Видно от справка в TP: 

„ПОЛИТРЕЙД, КЪНСТРЪКШЪН" ЕООД ЕИК: 121625981 е с Управители Валентин 
Рангелов Милушев и Юлиян Руменов Николов и с Прокурист Лъчезар Лалов. Посочен и 
собственик на капитала- "ПРОПЪРТИС МЕНИДЖМЪНТ ГРУП" ЕАД. 

Представители на "ПРОПЪРТИС МЕНИДЖМЪНТ ГРУП" ЕАД : 
Валентин Рангелов Милушев 
Паулина Георгиева Христова 
"ПИ ЕЙЧ ФИНАНС", ЕИК/ПИК 175081907, държава: България 
Лице, представляващо юридическото лице - представител Петър Петров Христов. 
Едноличен собственик на капитала Михаела Петрова Христова 

"ПИ ЕЙЧ ФИНАНС" е с управител Борислав Людмилов Досев 

Участникът на стр. 3-4 в офертата е представил обр. № 2, в който не е представил списък на 
всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП. 

2. Съгласно документацията на участие: „Участника представя доказателства по чл. 62, ал.1, 
т.2 от ЗОП за наличие на валидна застраховка „Професионална отговорност" за вреди, 
причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на 
неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им по 
смисъла на чл. 171, ал.1 от ЗУТ и НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане 
в проектирането и строителството, респ. еквивалентна застраховка за професионална 
отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по 
Споразумението за Европейското икономическо пространство." 
Минимално изискване за допустимост: 
„Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност" за вреди, 

причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на 
неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им по 
смисъла на чл. 171, ал.1 от ЗУТ и НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане 
в проектирането и строителството. Изискването за застраховка за професионална отговорност 
на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава - членка на Европейския 
съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 
пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило 
еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка 
на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо 
пространство. Застраховката трябва да покрива минималната застрахователна сума за строежи 
за изисканата категория по т.6.1 или еквивалент." 

Комисията констатира, че Представената на стр. 44 в офертата Застрахователна полица № 
Р1115212860740148299, издадена на дата 11.08.2015г. е със срок на застраховката от 
15.08.2015г. до 14.08.2016г. Към днешна дата застраховката е с изтекла валидност. 

3. Съгласно чл. 41, ал.1, ал.2 от ППЗОП: 



Чл. 41. (1) Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за повече от едно лице, 
всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на 
личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, 
информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се попълва в отделен ЕЕДОП за 
всяко лице или за някои от лицата. 
(2) В случаите по ал. 1, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с 
критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно 
да представлява съответния стопански субект. 

Във връзка с вече посочената констатация по т. 1 в настоящия протокол за офертата на 
„ПОЛИТРЕЙД, КЪНСТРЪКШЪН" ЕООД, Комисията констатира, че ЕЕДОП не е 
подписан от всички лица, съгласно изискванията на чл. 44, ал.1, от ППЗОП. 

4. Съгласно документацията за участие, Раздел 1 „Съдържание на офертата. Общи положения", 
в част „КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, КОИТО СЕ ОТНАСЯТ ДО ТЕХНИЧЕСКИ И 
ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ" , т. 8.1 „Участникът представя по чл. 64, ал.1, т.1 
от ЗОП- Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено 
през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, придружен с 
удостоверения за добро изпълнение, които съдържат датата, на която е приключило 
изпълнението, мястото, вида, както и удостоверения за добро изпълнение, които съдържат 
датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида, както и дали е изпълнено в 
съответствие с нормативните изисквания в съответствие с нормативните изисквания - Образец 
№12". 

Участника не е представил в офертата образец № 12, както и не е представил 
удостоверения за добро изпълнение, които съдържат датата, на която е приключило 
изпълнението, мястото, вида, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните 
изисквания. С така представената информация не се удостоверява съответствие с 
минимално изискване за допустимост т. 8.1. 

5. Участникът не е представил образец № 11, образец № 13 и образец № 14 от 
документацията за участие. 

6. Комисията установи след справка в TP в част обявени актове, че не е публикуван 
финансов отчет за 2015г., като участника трябва да го представи. 

II. Относно оферта на „ПЪТНИ СТРОЕЖИ- ВЕЛИКО ТЪРНОВО" АД, с ЕИК: 104693344 
с вх. № 5300-116-7/01.08.2016г. от 16:42 часа, с адрес за кореспонденция: град Велико 
Търново, ПК 5000, ул. „България", вх. № 27; телефон: 062/61 68 11; факс: 062/ 62 83 59; 
електронна поща за кореспонденция office@psvt.bg; лице за контакти: инж. Филип 
Маринов и инж. Румен Игнатов. 

1. Съгласно „Съдържание на офертата. Общи положения" от документацията за участие се 
изисква участниците да представят: „Информация, съгласно чл. 44, ал.1 от ППЗОП относно 
правно-организационната форма, под която се осъществява дейността, както и списък на 
всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, независимо от наименованието на 
органите, в които участват, или длъжностите, които заемат - образец № 2" 

Съгласно чл. 44. (1) от ППЗОП Кандидатите или участниците - при поискване от страна на 
възложителя, са длъжни да представят необходимата информация относно правно-
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организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2, независимо от наименованието на органите, в които 
участват, или длъжностите, които заемат., което възложителят е направил с условията на 
документацията за участие. Лицата по чл. 54, ал.2 от ЗОП са както са посочени в разпоредбата 
„лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни 
органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на 
решения от тези органи." 

Съгласно чл. 40, ал.1 и ал.2 от ППЗОП: 
Чл. 40. (1) Лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП са: 
1. лицата, които представляват участника или кандидата; 
2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата; 
3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на 

предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, 
членовете на управителните или надзорните органи. 
(2) Лицата по ал. 1, т. 1 и 2 са, както следва: 
1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 
2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от 
Търговския закон; 
3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а 
при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския 
закон; 
4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от 
Търговския закон; 
5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от 
Търговския закон; 
6. при едноличен търговец — физическото лице - търговец; 
7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или има 
аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран; 
8. в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива; 
9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които представляват, 
управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в 
която са установени. 

Аналогични указания са предоставени в условията на документацията за участие. 

Участникът е посочил като трето лице, по смисъла на чл. 65, ал.1 от ЗОП: 
„Пътинженерингстрой-Т" ЕАД, с ЕИК: 835009611. 
Видно е след справка в TP, че като представляващ е посочен Божидар Стойчев Тодоров. 
Съвет на директорите: 
Григор Цветков Иванов 
Божидар Стойчев Тодоров 
Иван Цвятков Иванов 
Радомир Николов Хаджитанев 
Петър Маринов Христов 
Едноличен собственик: "ИГ ХОЛДИНГ" АД, ЕИК: 200558053 
Представители: 
Григор Цветков Иванов 
Иван Цвятков Иванов 
Представляват заедно и поотделно 
Съвет на директорите: 
Иван Цвятков Иванов 
Григор Цветков Иванов 
Божидар Стойчев Тодоров 



Участникът на стр. 4-6 в офертата е представил обр. № 2, в който не е представил списък на 
всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП за третото лице. Посочен е само 
инж. Божидар Тодоров. 

2. Комисията установи, след справка в TP в част обявени актове, че не е публикуван 
финансов отчет за 2015г. и 2014г., като участника трябва да ги представи. 

3. Съгласно документацията за участие „Участникът трябва да разполага с минимум 
персонал /квалифициран технически персонал и изпълнителски състав/ за изпълнение на 
работите, с долу посочените образование и квалиф. или еквивалентни, както следва: 

- Ръководител екип-1 лице:строителен инженер, специалност „Пътно строителство" или 
„Транспортно строителство" с опит миним. 5г. при изпълнение на обекти в областта на 
строителство и/или поддържане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или 
рехабилитация на пътища и/или улици; 

- Помощник ръководител- 1 лице-строителен инженер, специалност „Пътно строителство" 
или „Транспортно строителство" или „Строителство на сгради и съоръжения" или „ПГС" или 
професионална квалификация строителен техник с опит миним. Зг. при изпълнение на обекти в 
областта на строителство и/или поддържане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или 
рехабилитация на пътища и/или улици. 

- Отговорник по контрола на качеството 1 лице със средно или висше образование и с 
обучение по системи за управление на качеството и опит минимум 1г. на такава позиция при 
изпълнение на обекти в областта на строителство и/или поддържане и/или реконструкция и/или 
основен ремонт и/или рехабилитация на пътища и/или улици. 

- Специалист по здравословни и безопасни условия на труд 1- лице, притежаващ 
удостоверение или друг документ за правоспособност за извършване на тази дейност, с проф. 
опит мин. 1 год.; 

- Правоспособни машинисти на пътно строителни машини-12 лица.; 
- Шофьори на специализирани автомобили-10 лица; 
- Автомонтьор 1- лице." 

На стр. 245 -247 в офертата участникът е представи Списък по обр. № 13 от документацията. 
Комисията установи, че от така представената информация в списъка липсва такава за 
удостоверяване на: 

- За Отговорник по контрола на качеството - опит минимум 1г. на такава позиция при 
изпълнение на обекти в областта на строителство и/или поддържане и/или реконструкция и/или 
основен ремонт и/или рехабилитация на пътища и/или улици. Посочено е само общо-
професионален опит 12 г. Не е посочена информация за преминато обучение по системи за 
управление на качеството. 

4. Съгласно чл. 41, ал.1, ал.2 от ППЗОП: 
Чл. 41. (1) Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за повече от едно лице, 
всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на 
личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, 
информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се попълва в отделен ЕЕДОП за 
всяко лице или за някои от лицата. 
(2) В случаите по ал. 1, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с 
критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно 
да представлява съответния стопански субект. 



Във връзка с вече посочената констатация по т. 1 в настоящия протокол за офертата на 
ПЪТНИ СТРОЕЖИ- ВЕЛИКО ТЪРНОВО" АД, Комисията констатира, че ЕЕДОП, 
представен от третото лице „Пътинженерингстрой-Т" ЕАД, с ЕИК: 835009611 не е 
подписан от всички лица, съгласно изискванията на чл. 44, ал.1, от ППЗОП. 

5. Съгласно условията на документацията за обществената поръчка: "Третите лица трябва да 
отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава 
на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата." 
Участникът е посочил като трето лице „Пътинженерингстрой-Т" ЕАД, с ЕИК: 835009611. 
Комисията установи, че липсва представен образец № 14 от третото лице- Декларация за 
инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за 
изпълнение на поръчката по чл.64, ал.1, т.9 от ЗОП. 

III. Относно Оферта „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД ЕИК: 124000579, адрес за 
кореспонденция: град Добрич, ПК 9300, ул. „Отец Паисий", № 15 телефон: 058/60 14 41; 
факс: 058/601771; електронна поща за кореспонденция: office@roadco-bg.com. Лице за 
контакти инж. Валентин Зеленченко. 

1. Съгласно „Съдържание на офертата. Общи положения" от документацията за участие се 
изисква участниците да представят: „Информация, съгласно чл. 44, ал.1 от ППЗОП относно 
правно-организационната форма, под която се осъществява дейността, както и списък на 
всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, независимо от наименованието на 
органите, в които участват, или длъжностите, които заемат - образец № 2" 

Съгласно чл. 44. (1) от ППЗОП Кандидатите или участниците - при поискване от страна на 
възложителя, са длъжни да представят необходимата информация относно правно-
организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2, независимо от наименованието на органите, в които 
участват, или длъжностите, които заемат., което възложителят е направил с условията на 
документацията за участие. Лицата по чл. 54, ал.2 от ЗОП са както са посочени в разпоредбата 
„лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни 
органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на 
решения от тези органи." 

Съгласно чл. 40, ал.1 и ал.2 от ППЗОП: 
Чл. 40. (1) Лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП са: 
1. лицата, които представляват участника или кандидата; 
2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата; 
3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на 

предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, 
членовете на управителните или надзорните органи. 
(2) Лицата по ал. 1, т. 1 и 2 са, както следва: 
1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 
2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от 
Търговския закон; 
3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а 
при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския 
закон; 
4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от 
Търговския закон; 
5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от 
Търговския закон; 
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6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец; 
7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или има 
аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран; 
8. в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива; 
9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които представляват, 
управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в 
която са установени. 

Аналогични указания са предоставени в условията на документацията за участие. 

След справка в TP, комисията установи, че предсталяващ на „ПЪТНО 
СТРОИТЕЛСТВО" АД ЕИК: 124000579 е Валентин Викторов Зеленченко. 
Съвет на директорите 
Валентин Викторов Зеленченко 
Янко Атанасов Каменов 
"СКАТ - ХОЛДИНГ" АД, ЕИК/ПИК 834072780 
"ТЕРИН" ЕООД, ЕИК/ПИК 124686587, държава: БЪЛГАРИЯ 

СКАТ - ХОЛДИНГ" АД, ЕИК/ПИК 834072780 
Представител Валентин Викторов Зеленченко 
Съвет на директорите: 
ВАЛЕНТИН ВИКТОРОВ ЗЕЛЕНЧЕНКО 
ИВАНКА СТЕФАНОВА ДЖУНДРЕКОВА 
"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД, ЕИК/ПИК 124000579 

"ТЕРИН" ЕООД 
Управител Валентин Викторов Зеленченко 
Собствени на капитала: "ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ" ООД, ЕИК/ПИК 124620683, държава: 

БЪЛГАРИЯ 

ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ" ООД, ЕИК/ПИК 124620683 
Управител ВАЛЕНТИН ВИКТОРОВ ЗЕЛЕНЧЕНКО 

Участникът на стр. 5-6 в офертата е представил обр. № 2, в който не е представил списък 
на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП. Посочен е само Валентин 
Викторов Зеленченко. 

2. Съгласно чл. 41, ал.1, ал.2 от ППЗОП: 
Чл. 41. (1) Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за повече от едно лице, 
всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на 
личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, 
информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се попълва в отделен ЕЕДОП за 
всяко лице или за някои от лицата. 
(2) В случаите по ал. 1, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с 
критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно 
да представлява съответния стопански субект. 
Във връзка с вече посочената констатация по т. 1 в настоящия протокол за офертата на 
„ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД ЕИК: 124000579, Комисията констатира, че ЕЕДОП, не е 
подписан от всички лица, съгласно изискванията на чл. 44, ал.1, от ППЗОП. 

IV. Относно Оферта с вх. №53-305-1/01.08.2016г. от 13:37 от "ПСТ Груп" ЕАД, с ЕИК: 
831928535 с адрес за кореспонденция: град София, ПК 1517, ул. „Бесарабия", № 114, 



телефон 02/945 29 96; факс: 02/945 04 96; електронна поща: pst@pst.bg; лице за контакт 
Боряна Долапчиева. 

1. Съгласно „Съдържание на офертата. Общи положения" от документацията за участие се 
изисква участниците да представят: „Информация, съгласно чл. 44, ал.1 от ППЗОП относно 
правно-организационната форма, под която се осъществява дейността, както и списък на 
всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, независимо от наименованието на 
органите, в които участват, или длъжностите, които заемат - образец № 2" 

Съгласно чл. 44. (1) от ППЗОП Кандидатите или участниците - при поискване от страна на 
възложителя, са длъжни да представят необходимата информация относно правно-
организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2, независимо от наименованието на органите, в които 
участват, или длъжностите, които заемат., което възложителят е направил с условията на 
документацията за участие. Лицата по чл. 54, ал.2 от ЗОП са както са посочени в разпоредбата 
„лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни 
органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на 
решения от тези органи." 

Съгласно чл. 40, ал. 1 и ал.2 от ППЗОП: 

Чл. 40. (1) Лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП са: 
1. лицата, които представляват участника или кандидата; 
2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата; 
3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на 

предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, 
членовете на управителните или надзорните органи. 
(2) Лицата по ал. 1, т. 1 и 2 са, както следва: 
1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 
2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от 
Търговския закон; 
3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а 
при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския 
закон; 
4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от 
Търговския закон; 
5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от 
Търговския закон; 
6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец; 
7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или има 
аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран; 
8. в случаите по т. 1 — 7 - и прокуристите, когато има такива; 
9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които представляват, 
управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в 
която са установени. 

Аналогични указания са предоставени в условията на документацията за участие. 

След справка в TP комисията установи, че представляващ "ПСТ Груп" ЕАД е Камен Вълков 
Кичев. 
Съвет на директорите: 
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Петко Иванов Хитров 
Камен Вълков Кичев 
Даниела Евстатиева Делева 

Собственик на капитала: КОЛВИК СЪРВИСИС ЛИМИТИД, Чуждестранно юридическо лице, 
Идентификация НЕ 287485, държава: КИПЪР 

Участникът на стр. 5-6 в офертата е представил обр. № 2, в който не е представил списък на 
всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, като информация в тази 
посока липсва относно задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП за едноличния 
собственик на капитала. 

2. Съгласно чл. 41, ал.1, ал.2 от ППЗОП: 
Чл. 41. (1) Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за повече от едно лице, 
всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на 
личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, 
информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се попълва в отделен ЕЕДОП за 
всяко лице или за някои от лицата. 
(2) В случаите по ал. 1, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с 
критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно 
да представлява съответния стопански субект. 

Във връзка с вече посочената констатация по т. 1 в настоящия протокол за офертата на 
"ПСТ Груп" ЕАД и поради липсата на представена информация, Комисията не може да 
констатира, дали ЕЕДОП е подписан от всички лица, съгласно изискванията на чл. 44, 
ал.1, от ППЗОП. 

В съответствие с чл. 54, ал.9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на 
настоящия протокол участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или 
липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, 
които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената 
информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок 
за получаване на оферти. 

Възможността по чл. 54, ал.9 от ППЗОП се прилага и за подизпълнителите и третите лица, 
посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е 
установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, 
когато това не води до промяна на техническото предложение. 

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 
2 и 7 от ЗОП новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат 
самостоятелно да представляват участника. 

Съгласно чл. 62, ал.2 от ЗОП Когато по основателна причина участник не е в състояние да 
представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и 
финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за 
подходящ. 

След изтичането на срока от 5 работни дни, комисията ще проведе заседание за 
разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците 
с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 



Съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП, комисията уведомява участниците, като им изпраща 
протокола с констатациите в деня на публикуването му в профила на купувача. 

Съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП, участниците представят на комисията съответните 
документи или информация в срок от 5/пет/ работни дни от получаването на настоящия 
протокол. 

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 запечатана непрозрачна опаковка 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 с изх. № / 2016г. 
До проф. Георги Камарашев Заместник - кмет „Устройство на територията и 
развитието" на Община Велико Търново, Председател на комисията, определена 
със Заповед № РД 22-1550/03.08.2016г. на Кмета на Община Велико Търново по 
обществена поръчка с предмет: „Поддържане/превантивно, текущо и аварийно-
възстановителни работи при аварийни ситуации/, основен ремонт /рехабилитация/, 
реконструкция и ново строителство на улици и тротоари в населените места и 
общински пътища на територията на Община Велико Търново, стопанисвани от 
Община Велико Търново.". 

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

ДА СЕ ОТВОРИ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА 

определена от Кмета на Община Велико Търново по обществена поръчка с предмет: 
„Поддържане/превантивно, текущо и аварийно- възстановителни работи при 
аварийни ситуации/, основен ремонт /рехабилитация/, реконструкция и ново 
строителство на улици и тротоари в населените места и общински пътища на 
територията на Община Велико Търново, стопанисвани от Община Велико 
Търново.", с уникален номер 00073-2016-0023 в регистъра на АОП. 

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 15:45 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.54, 
ал.8 от ППЗОП ще бъде-иубликуван на профила на купувача на Община Велико Търново. 

V 4 • 
°̂ г~" -~"7 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: профгГеорги Камарашев Заместник - кмет „Устройство на територията и 
развитието" на Община Велико Търново 

И ЧЛЕНОВЕ: 
# 

1. инж^Дийко Кечев/- Директор на дирекция „Строителство и устройство на територията" в 
^ б щ и н а Велико Търново; 

т 
2. Надя Петрова Директор Дирекция „Общинска собственост и обществени поръчки"; 

......... 3/Даниела Данчева - Началник отдел „Бюджет"; 

4 JPycaHKa Дле)?ешгдрова - Главен юрисконсулт отдел „Правно осигуряване"; 

5. инж. Ивайло Дачев - Главен експерт „Техническа инфраструктура"; 

6. инжуЦанко Стоянов Бояджиев - Началник отдел „Техническа инфраструктура"; 

7^Иван Емануилов ИваноВу-^Главен специалист; 

v ч 7 
8. Даниел Дончев - Младши експерт отдел „Устройство на територията" 


