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РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

ПРОТОКОЛ № 3 

Днес на дата 14.08.2017 г. в 10:00 часа в сградата на Община Велико Търново в стая 
309, 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 22-606/19.04.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново и изменена със 
Заповед № РД 22-1236/19.07.2017 г. продължи с разглеждането на офертите, постъпили 
във връзка с участие в обществена поръчка, чрез провеждане на открита процедура с 
предмет: „Избор на изпълнител за извършване на независим строителен надзор и 
извършване на оценка на съответствието на проектите във връзка с проект 
„Изграждане на кризисен център за лица" - Открита процедура, по обособени 
позиции: Обособена позиция 1: „Извършване на независим строителен надзор", 
Обособена позиция 2: Извършване на оценка на съответствието на проектите.", с 
уникален номер на процедурата 00073-2017-0016 в регистъра на АОП и 
публикувано обявление на дата 10.03.2017 с ID 775452 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/467/. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Жоро Ковачев - Главен експерт в дирекция СДЗ; 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. инж. Цанко Бояджиев - Началник в Отдел ТИ; 
2. Мариана Иванова - Старши експерт в Дирекция "Проекти и програми"; 
3. Явор Иванов - Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки"; 
4. инж. Даниел Дончев - Главен експерт в Отдел ТИ. 

Комисията продължи своята работа като пристъпи към разглеждане на 
пристигналите допълнителни документи и информация изисквани от участниците 
съгласно чл. 54, ал. 7 и 8 от ППЗОП. 

В срокът по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП са пристигнали следните отговори подредени по 
реда на постъпване: 

1. „БСК Инженеринг" АД - 5300-5518-3/24.07.17 г., съдържа: 

ЕЕДОП. подписан и подпечатан от Васил Вутов, Таня Каменова и Александър 
Витков, 24 стр.; 

- Копие от сертификат ISO 9001:2008 на името на БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ 
ИНЖЕНЕРИНГ АД 

., Този документ е създаден в рамките на проект .. Изграждане на кризисен център за лица " който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз. чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико 
Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че то зи документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. ". 

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/467/
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ЕЕДОП, подписан и подпечатан от инж. Иван Иванов, 24 стр.; 
ЕЕДОП, подписан и подпечатан от инж. Иордан Недев, 24 стр.; 
ЕЕДОП, подписан и подпечатан от инж. Наталия Николова-Василева, 24 стр.; 
ЕЕДОП, подписан и подпечатан от инж. Теодора Кръстева, 24 стр.; 
ЕЕДОП, подписан и подпечатан от ландш. Арх. Регина Лазарова, 24 стр.; 
Заверено копие на полица за Застраховка професионална отговорност, 1 стр.; 

- Заверения копия на Сертификати ISO 9001:2008, 14001:2004 и 18001:2007, 3 стр. 

8. Инвестстрой-92 ЕООД - 5300-673-72/27.07.17 г., сдържа: 
Опис на документите - 1 стр.; 
ЕЕДОП, подписан и подпечатан от Ина Минчева-Кърджилова и инж. Даниел 
Панов, стр. 2-30; 
ЕЕДОП, подписан и подпечатан от арх. Анелия Димова, 29 стр.; 
ЕЕДОП, подписан и подпечатан от инж. Иван Иванов, 29 стр.; 
ЕЕДОП, подписан и подпечатан от инж. Иордан Недев, 29 стр.; 
ЕЕДОП, подписан и подпечатан от инж. Наталия Николова-Василева, 29 стр.; 
ЕЕДОП, подписан и подпечатан от инж. Теодора Кръстева, 29 стр.; 
ЕЕДОП, подписан и подпечатан от ландш. Арх. Регина Лазарова, 29 стр.; 
Заверено копие на полица за Застраховка професионална отговорност, 1 стр.; 

- Заверения копия на Сертификати ISO 9001:2008, 14001:2004 и 18001:2007, 3 стр. 

9. „Т 7 Консулт" ЕООД - 5300-11743-2/28.07.17 г., съдържа: 

- Приложно писмо - 1 стр.; 
- ЕЕДОП, подписан и подпечатан от Живко Тенев, 31 стр.; 

10. „ПЛОВДИВИНВЕСТ" АД - 5300-6855-3/28.07.2017г., съдържа: 

- Приложно писмо - 1 стр.; 
ЕЕДОП, подписан и подпечатан от Петър Ангелов, Димитър Попов, Петър 

Попов, Анна Петкова, 24 стр.; 

11. „ЕКСПЕРТ ДИСИЖЪНС" ООД - 5300-1228-2/28.07.17 г., съдържа: 
Приложно писмо - 2 стр.; 
ЕЕДОП, подписан и подпечатан от Красимир Гатев, Гергана Петрова, Борислав 

Досев, 28 стр.; 

12. „Мултиплекс инженеринг" ЕООД - 5300-22038-1/31.07.17 г., съдържа: 
Молба/приложно писмо - 1 стр.; 
ЕЕДОП, подписан и подпечатан от инж. Кънчо Паскалев, 2-25 стр.; 

.. Този документ е създаден в рамките на проект .. Изграждане на кри зисен център за лш/а " който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма ..Региони в растеж" 2014-2020 г.. съфинансирана от Европейския съюз. чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико 
Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този док) мент отразява официалното становище на Европейския 

съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. ". 
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Обследването за енергийна ефективност, сертифицирането на сгради, изготвянето на 
оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвянето на оценки за 
енергийни спестявания се извършват от лица. вписани в регистъра по чл. 44. ал. 1 

С оглед на гореизложеното комисията приема, че екипа на подизпълнтиеля 
отговаря на критериите за подбор и като се има предвид, че са изпълнение останалите 
изисквания направени с протокол от дата 19.07.17 г. допуска участника до следващия 
етап от процедурата. 

III. Относно оферта от "Икар консулт" АД с вх. № 53-1003-1/12.04.2017 г. от 09:56 
часа, с ЕИК: 131192254, с адрес за кореспонденция: град София, ПК 1700, ул. 
„Димитър Шишманов", № 11, телефон: 02/8624585; факс: 02/8624881; електронна 
поща: р vladimirov@ikarconsult.com; 

Участникът е представил изисканата информация и се допуска до следващия етап 
в процедурата. 

IV. Относно оферта от "Трансконсулт-БГ" ООД с вх. № 5300-11752-2/12.04.2017 г. 
от 10:01 часа, с ЕИК: 121389659, с адрес за кореспонденция: град София, ПК 1606, 
бул. „Дамян Груев", № 13, вх. Б, ет. 2, телефон: 02/8053960; факс: 02/ 9515070; 
електронна поща: office@transconsult.com; 

В протокол от дата 19.07.17 г. комисията е поискала от участника следното: 
3. В ЕЕДОП, в Част II, Буква „В" участникът е декларирал, че ще ползва 
капацитета на трети лица. В представените документи няма попълнен ЕЕДОП от 
същите. Участникът следва да уточни кои са лицата чиито капацитет ще ползва и 
всяко едно от тях следва да представи попълнен ЕЕДОП. 

Участникът е представил три ЕЕДОП от третите лица инж. Красимир Лирков, 
ланд. арх. Зорка Лилова и инж. Митко Синабов. В същите обаче не е декларирано, че 
относно тези трети лица не се прилагат национални основания за отстраняване и полето 
в Част II, Буква „Г" е оставено непопълнено. Тъй като вече е изчерпана възможността за 
изискване на допълнителни документи и информация остава единствено възможността 
третите лица да не бъдат приети, защото не са доказали липсата на основания за 
отстраняване от процедурата. 

С оглед на гореизложеното комисията приема, че участникът не е доказал 
съответствието си с критериите за подбор, тъй като възможността за коригиране на 
несъответствията предоставена в чл. 54, ал. 9 от ППЗОП е преклудирана, а участникът 
използва третите лица, които не са доказали, че отговарят на условията на чл. 54 от ЗОП, 
за покриване на критериите за подбор. Тъй като изискването за наличие на специалисти 
за всяка една част от проекта се отнася единствено до Обособена позиция 2, то 
участникът следва да бъде отстранен само по тази позиция. Същият се допуска до 
участие в следващият етап по Обособена позиция 1. 

., Този документ е създаден в рамките на проект .. Изграждане на кризисен център за лица " който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма ..Региони в растеж" 2014-2020 г.. съфинансирана от Европейския съюз. чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико 
Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и Управляващия орган на ОЧРР 2014-2020 г. ". 

mailto:vladimirov@ikarconsult.com
mailto:office@transconsult.com


-х 
РЕГИОНИ В РАСТсЖ 

съответствието по част Енергийна ефективност е инж. Иван Когиев, който работи на 
трудов договор в „Екострой консулт'' ЕООД. Друго лице по тази част не е декларирано, 
което означава, че участникът неправилно е декларирал горепосоченото дружество като 
подизпълнител, след като ще използва негови ресурси за покриване на критериите за 
подбор, което е дефиницията за трето лице. 

Фирмата, която се явява трето лице е попълнила ЕЕДОП, в който декларира, че не 
са налице основания за отстраняване, но не е деклариран екипа, с който покрива 
критериите за подбор, с който участника покрива минималните изисквания на 
критериите за подбор. В ЕЕДОП на „Екострой консулт" ЕООД не е декларирано лицето 
инж. Иван Когиев съгласно изискването на чл. 65, ал. 4 от ЗОП. 

В такъв случай комисията не приема третото лице представено от участника, тъй 
като същото не е декларирало, че отговаря на критериите за подбор за които участникът 
се позовава на капацитета му. По този начин "Интерконсулт" ЕООД не покрива 
поставения критерий за подбор да разполага със специалисти за всяка една част от 
проекта, тъй като дружеството „Екострой консулт" ЕООД не е представило правилно 
попълнен ЕЕДОП и следва да не бъде прието от комисията независимо дали участва в 
качеството си на подизпълнител или трето лице. Служителят на „Екострой консулт" 
ЕООД - инж. Иван Когиев е използван от участника като лице по част Енергийна 
ефективност в неговия ЕЕДОП, но при положение, че това лице не може да бъде 
използвано като специалист поради горепосочените причини, следва да се заключи, че 
участникът не е покрил минималните критерии за подбор и следва да бъде предложен за 
отстраняване от процедурата на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП. 

Тъй като изискването за наличие на специалисти за всяка една част от проекта се 
отнася единствено до Обособена позиция 2, то участникът следва да бъде отстранен само 
по тази позиция. Същият се допуска до участие в следващият етап по Обособена позиция 
1. 

VII. Относно оферта от "ЕЛАТИВ ТЕХНОИНВЕСТ" ООД, с вх. № 53-00-488-
3/12.04.2017 г. от 10:49 часа, с ЕИК: 8144254696, с адрес за кореспонденция: град 
София 1700, бул. „Симеоновско шосе" № 85-3, вх.А, ет. 3, офис А6; телефон: 
0888851117, 02/44445072, електронна поща за кореспонденция: sofia@elativ.biz; 

Участникът е декларирал изисканата информация в нов ЕЕДОП, като 
информацията относно минимално изпълнен обем е представена под формата на копие 
на Удостоверение за добро изпълнение. 

Участникът е представил изисканата информация и се допуска до следващия етап 
в процедурата. 

.. Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на кризисен център за лица " който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма .. Региони в растеж" 2014-2020 г.. съфинансирана от Европейския съюз. чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико 
Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и Управ яващия орган на ОПРР 2014-2020 г. ". 

mailto:sofia@elativ.biz
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Част АРХИТЕКТУРНА; 
Част КОНСТРУКТИВНА 
Част ЕЛЕКТРО 
Част ОВК 
Част ВиК 
Част ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 
Част паркоустройство и озеленяване 
Геодезия 
Част ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 
Част ПБЗ 
Част ПУСО 
Участникът е декларирал изпълнена услуга, но от изписаното не става ясно дали 

същата покрива изискването за минимален обем. 
Участникът следва да декларира в ЕЕДОП. че отговаря на изискванията за 

минимален обем по Позиция 2. 

В представеният с отговора нов ЕЕДОП участникът е отстранил другите 
несъответствия констатирани от комисията но по горецитираните две не е представена 
нова информация. Отново не е видно, че участникът е изпълнил минималният обем 
поставен като изискване от възложителя а именно да е извършил оценка на 
съответствието на проект, който се състои от минимум същите части както и проекта 
попадащ в предмета на поръчката. Констатирано е също, че не е спазено изискването 
участникът да разполага с екип способен да изпълни оценка на съответствието по всички 
части на проекта. Липсват декларирани специалисти по следните части: Архитектурна, 
ОВК и Енергийна ефективност. 

С оглед на гореизложеното комисията констатира, че участникът не е декларирал, 
че отговаря на поставените минимални критерии за подбор по Обособена позиция 2 и на 
основание чл. 107, т. 1 от ЗОП следва да бъде отстранен от участие от позицията, като 
неговата оферта няма да бъде разгледана. 

XI. Относно оферта от "Т7 Консулт" ЕООД, с вх. № 5300-11743-1/13.04.2017 г. от 
10:09 часа, с ЕИК: 200007801, с адрес за кореспонденция: град Пловдив 4000, ул. 
„Фредерик Жолио Кюри" №18, телефон: 032/393300, 032/627672, факс: 032/627672 
електронна поща за кореспонденция: t7.consultant@gmail.com; 

Участникът е представил изисканата информация и се допуска до следващия етап 
в процедурата. 

XII. Относно оферта за позиция 1 от "ИНВЕСТСТРОЙ-92" ЕООД, с вх. № 5300-673-
29/13.04.2017 г. от 13:49 часа, с ЕИК: 814191534, с адрес за кореспонденция: град 
Велико Търново 5000, ул. „Росица" №1, телефон: 062/625927, факс: 062/621839, 
електронна поща за кореспонденция: investstroi@abv.bg; 

,. Този документ е създаден в рамките на проект .. Изграждане на кризисен център за лица " който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма ..Региони в растеж" 2014-2020 г.. съфинансирана от Европейския съюз. чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико 
Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и J прав :яващия орган на OI1PP 2014-2020 г. ". 
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X 
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

С оглед на гореизложеното комисията допуска офертата на участника до оценка 
на Ценовото предложение. 

И. Относно оферта от "Димитров и син" ЕООД с вх. № 53-997-1/11.04.2017г. от 11:01 
часа ЕИК : 114537610, адрес за кореспонденция: град Плевен, ПК 5800, ул. 
„Шейново" 7; телефон: 064 842224; факс: 064 842224; електронна поща за 
кореспонденция: dimitrovisin(a)yahoo.com; 

Участникът е представил Техническо предложение, което отговаря на 
изискванията на възложителя и за двете позиции. 

С оглед на гореизложеното комисията допуска офертата на участника до оценка 
на Ценовото предложение. 

III. Относно оферта от "Икар консулт" АД с вх. № 53-1003-1/12.04.2017 г. от 09:56 
часа, с ЕИК: 131192254, с адрес за кореспонденция: град София, ПК 1700, ул. 
„Димитър Шишманов", № 11, телефон: 02/8624585; факс: 02/8624881; електронна 
поща: р vladimirov(rt ikarconsult.com; 

Участникът е представил Техническо предложение, което отговаря на 
изискванията на възложителя и за двете позиции. 

С оглед на гореизложеното комисията допуска офертата на участника до оценка 
на Ценовото предложение. 

IV. Относно оферта по Обособена позиция 1 от "Трансконсулт-БГ" ООД с вх. № 
5300-11752-2/12.04.2017 г. от 10:01 часа, с ЕИК: 121389659, с адрес за 
кореспонденция: град София, ПК 1606, бул. „Дамян Груев", № 13, вх. Б, ет. 2, 
телефон: 02/8053960; факс: 02/ 9515070; електронна поща: office@transconsult.com; 

Участникът е представил Техническо предложение, което отговаря на 
изискванията на възложителя. 

С оглед на гореизложеното комисията допуска офертата на участника до оценка 
на Ценовото предложение за Обособена позиция 1. 

V. Относно оферта от „Мултиплекс инженеринг" ЕООД, с вх. № 5300-7843-
1/12.04.2017 г. от 10:21 часа., с ЕИК: 121915340; адрес за кореспонденция: град 
София, 1233, кв. Банишора, ул. Люти брод 3, ет.1, телефон: 02/ 9813655, 0888454140; 
електронна поща за кореспонденция: multiplex@abv.bg; 

Участникът е представил Техническо предложение, което отговаря на 
изискванията на възложителя и за двете позиции. 

.. Този документ е създаден в рамките на проект ,. Изграждане на кризисен център за лица " който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма .,Региони в растеж " 2014-2020 г„ съфинансирана о/п Европейския съюз, чре з 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико 
Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и Управляващия орган на ОТ1РР 2014-2020 г. ". 
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РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

IX. Относно оферта от "КИМА КОНСУЛТ" ЕООД, с вх. № 53-1008-1/13.04.2017 г. от 
10:06 часа, с ЕИК: 201425668, с адрес за кореспонденция: град Пловдив 4000, бул. 
„Васил Априлов" № 20, ет.4, телефон: 032/594301, факс: 032/517394, електронна 
поща за кореспонденция: office@kima.bg; 

Участникът е представил Техническо предложение, което отговаря на 
изискванията на възложителя и за двете позиции. 

С оглед на гореизложеното комисията допуска офертата на участника до оценка 
на Ценовото предложение. 

X. Относно оферта от "Т7 Консулт" ЕООД, с вх. № 5300-11743-1/13.04.2017 г. от 
10:09 часа, с ЕИК: 200007801, с адрес за кореспонденция: град Пловдив 4000, ул. 
„Фредерик Жолио Кюри" №18, телефон: 032/393300, 032/627672, факс: 032/627672 
електронна поща за кореспонденция: t7.consultant@gmail.com; 

Участникът е попълнил един Образец №1 Техническо предложение, в който е 
посочил изрично, че участва и по двете позиции. Доколкото възложителят не е поставил 
конкретно условие, че участниците следва да декларират изисканото в техническото 
предложение в два отделни образеца, както и факта, че съдържанието на техническото 
предложение се припокрива по двете обособени позиции, то следва да се приеме, че 
участникът е подал оферта, която отговаря на изискванията на възложителя. 

С оглед на гореизложеното комисията допуска офертата на участника до оценка 
на Ценовото предложение. 

XI. Относно оферта за позиция 1 от "ИНВЕСТСТРОЙ-92" ЕООД, с вх. № 5300-673-
29/13.04.2017 г. от 13:49 часа, с ЕИК: 814191534, с адрес за кореспонденция: град 
Велико Търново 5000, ул. „Росица" №1, телефон: 062/625927, факс: 062/621839, 
електронна поща за кореспонденция: investstroi@abv.bg; 

Участникът е представил Техническо предложение, което отговаря на 
изискванията на възложителя. 

С оглед на гореизложеното комисията допуска офертата на участника до оценка 
на Ценовото предложение. 

XII. Относно оферта за позиция 2 от "ИНВЕСТСТРОЙ-92" ЕООД, с вх. № 5300-673-
30/13.04.2017 г. от 13:51 часа, с ЕИК: 814191534, с адрес за кореспонденция: град 
Велико Търново 5000, ул. „Росица" №1, телефон: 062/625927, факс: 062/621839, 
електронна поща за кореспонденция: investstroi@abv.bg; 

Участникът е представил Техническо предложение, което отговаря на 
изискванията на възложителя. 

.. Този документ е създаден в рамките на проект .. Изграждане на кризисен център за лица " който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г„ съфинансирана от Европейския съюз. чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на т бликацияпш се носи от Община Велико 
Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официозното становище на Европейския 

съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. ". 
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ш X ЕВРОПЕИСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ Ф О Н Д ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

5. "ЕЛАТИВ ТЕХНОИНВЕСТ" ООД 

6. "ПЛОВДИВИНВЕСТ" АД 

7. "Т7 Консулт" ЕООД 

8. "ИНВЕСТСТРОЙ-92" ЕООД 

9. "ЕКСПЕРТ ДИСИЖЪНС" ООД 

Комисията завърши своята работа в 12:30 часа и насрочи следващо заседание на дата 
17.08.2017 г., на което ще бъдат отворени пликовете с „Предлагани ценови параметри" 
на допуснатите участници. За целта ще бъдат предприети действия по публикуване на 
съобщение на профила на купувача съгласно чл. 57, ал.З от ППЗОП 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Жоро Ковачев - Главен експет^в^дйрисция СДЗ; 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1. инж. Цанко Бояджиев - Цачалник в Отдел ТИ; 
jfTX' f •!•••№• 

2. Мариана Иванова'- Старши експерт в Дирекция "Проекти и програми)'^! 
а-; , 

3. Явор Иванов - Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки"; 
(•/ iy'i-t-

4. инж. Даниел Дончев - Главен експерт в Отдел ТИ. 
-7- •/• -V: • •/ 

,. Този документ е създаден в рамките на проект „ Изграждане на кризисен център за лица " който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико 
Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. ". 

yavor
Text Box
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, 
във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни.




