
П Р О Т О К О Л  №2

Днес, 31.05.2018 г. в 14:00 ч. в стая № 302 в сградата на Община Велико Търново, 
комисията по чл. 97, ал. 1 от ППЗОП, назначена със Заповед № РД 22-868/22.05.2018 г. 
на Кмета на Община Велико Търново, продължи разглеждането на офертите, постъпили 
във връзка с участие в обява № ОБ-15 от 03.05.2018 г. за обществена поръчка на стойност 
по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Ремонт на спортгна зала „Сава Величков”, нажодящ 
се в гр. Велико Търново, ул. „Никола Гинев” №2 -  УЕШ IV от кв. 237 по плана 
на гр. Велико Търново“, с публикувана Информация за обява с ГО 9075647 в Портала 
за обществени поръчки (ПОП), с адрес на профила на купувача на Община Велико 
Търново: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/586/,

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петко Павлов -  управител ОП „Спортни имоти и прояви“ гр. Велико 
Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Надя Петрова - Директор Дирекция „Обществени поръчки” при Община Велико 
Търново;
2. инж. Ивайло Дачев -  главен експерт отдел ТИ, Дирекция СУТ при Община Велико 
Търново.

Констатации относно съответствието на участниците е изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя относно 
постъпилите оферти:

1. Оферта с вх. № 5300-9141-5/21.05.2018 г. в 14:01 ч. на „Скорнион
Инвестстрой” ЕООД; с адрес: град Велико Търново, ул. „България”, № 23; тел.: 
062/652043; мобилен телефон: 0885/036190; факс: 062/650507, електронна поща: 
globus 1 \(а abv.bg:

2. Оферта с вх. № 5300-1346-3/21.05.2018 г. в 14:37 ч. на „Стройко”
ЕООД; с адрес за кореспонденция: град Велико Търново 5000, ул. „Ниш”, № 7, ет.З; 
тел.: 062 605471; факс: 062 623 924, електронна поща: mfo@stroiko.net;

3. Оферта с вх. № 5300-1686-2/21.05.2018 г. в 16:23 ч. на РЕЙ-БИ-АС
СТРОЙЕКСПОРТ ЕООД, с адрес: гр. В. Търново, ул. „Ю. Гагарин“ №4, тел.: 0896 
636 368, email: rei bi az@abv.bg.

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на представените от 
участниците документи за съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя, и констатира следното:

1. Оферта с вх. № 5300-9141-5/21.05.2018 г. в 14:01 ч. на „Скорнион 
Инвестстрой” ЕООД; с адрес: град Велико Търново, ул. „България”, № 23; тел.: 
062/652043; мобилен телефон: 0885/036190; факс: 062/650507, електронна поща: 
globus lv@abv.bg;

Относно информацията за лично състояние на участника:
1. Съгласно изискванията посочени в обявата -  “Възложителят отстранява от
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участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице 
някое от обстоятелствата по чл.54, ал. 1, т. 1-5 и т.7 от ЗОП

Основанията по ал. 1, т. 1,2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват 
участника.

Декларацията за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т. 3-5 от ЗОП се подписва от 
лицето, което може самостоятелно да го представлява (когато участникът се 
представлява от повече от едно лице)

Участниците попълват Декларации Образец №2 (от името на лицата, които 
представляват участника) и Образец №3, а за доказване на тези обстоятелства, 
участникът, избран за изпълнител, представя съответните документи, описани в 
чл.58 от ЗОП. “

От представените в офертата информация комисията установи, че:
- Декларация Образец №2 е попълнена от Теодора Колева в качеството на 

управител. В декларацията, относно буква а) е указано да се попълни следното:
,,а) не съм осъждан е влязла в сила присъда/реабилитиран съм {певятното се 

зачертава) за престъпление по чл. 108а, чл. 159а -  159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 -  217, 
чл. 219-252, чл. 253 -  260, чл. 301 -  307, чл. 321, 321а и чл. 352 -  353е от Наказателния 
кодекс;“, като указанието за зачертаване на невярното обстоятелство не е изпълнено.

По аналогичен начин в същата декларация, в буква б) лицето трябва да декларира, 
че не осъждано с влязла в сила присъда или е реабилитирано, като е указано отново в 
образеца, че едно от двете обстоятелства се зачертава, което не е изпълнено в 
представената от лицето декларация.

В тази връзка е необходимо Теодора Колева да представи нова Декларация 
по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, която да бъде попълнена с коректната 
информация по букви а) и б).

- Декларация Образец №3 е попълнена от Теодора Колева в качеството на 
управител. В декларацията, лицето декларира, че не са налице основанията за 
отстраняване по чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП. Декларирано е, че участникът няма 
задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, 
ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 
държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или 
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен. Не е налице 
неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП. Декларирано е още, че по 
отношение на представляваният от Теодора Колева участник не е установено, че:

а) е представен документ е невярно съдържание, свързан е удостоверяване 
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставена изискваща се информация, свързана с удостоверяване 
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

2. Съгласно изискванията посочени в обявата -  „Освен на основанията по чл. 54, 
ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП възложителят отстранява от поръчката участник, за когото е 
налице обстоятелството по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици 
(ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен ако са налице изключенията по чл. 4 от закона.

От участниците се подава Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите 
и финансовите отношения е дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален



данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици 
(Образец № 1а))
В случаите по чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС наличието на изключение по чл. 4 
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС се посочва в декларацията.“

От представените в офертата информация комисията установи, че:
Декларация Образец №1а) е попълнена от Теодора Колева в качеството на 

управител. В декларацията, лицето декларира, че за участника не са налице условия, 
възпрепятстващи участието му в поръчката, съгласно Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици.

3. Съгласно изискванията посочени в обявата -  „Възложителят отстранява от 
поръчката участници, които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 от Допълнителните 
разпоредби (ДР) на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) -  
обстоятелството се декларира в Образец № 16)“

От представените в офертата информация комисията установи, че:
Декларация Образец №16) е попълнена от Теодора Колева в качеството на 

управител. В декларацията, участника декларира, че не е свързано лице с друг участник 
в обществената поръчка.

Относно критериите за подбор:
• Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност 
Съгласно изискванията посочени в обявата -  „Участниците трябва да са вписани в 

Централния професионален регистър на строителя за първа група, четвърта 
категория строежи.
За доказване на това обстоятелство, избраният за изпълнител участник посочва 
съответния публичен регистър, който съдържа тази информация или се представя 
копие от Удостоверението за вписване в ЦПРС, придружен с валиден талон за 2018 
г., или еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са установени, 
доказващ еквивалентното право (за чуждестранните участници), при подписване 
договора за СМР. “

От представените в офертата информация комисията установи, че участникът 
отговаря на поставеният критерий за подбор. Поставеното изискване е декларирано от 
участника в т. 3, с посочване с отговор „Да“ в Образец №1 -  Административни сведения 
за участник на условието -  „Участникът е вписан в Централния професионален регистър 
на строителя и притежава актуален лиценз за съответната категория на строежа“. 
Комисията извърши проверка в публичния Централен професионален регистър на 
строителя и установи съответствие с така декларираната информация, а именно че 
участникът притежава регистрация по Протокол №0835/10.09.2015 г. с обхват за 
строежи: Първа група, строежи от трета до пета категория и талон с валидност до 
30.09.2018 г.

© Икономическо и финансово състояние:
Съгласно изискванията посочени в обявата -  „Участниците следва да имат валидна 

застрахователна полица за професионална отговорност на строителя -  съгласно 
чл.171, ал.1 от ЗУТ (или еквивалентна застраховка или гаранция за чуждестранното 
лице -  участник, в съответствие с чл. 171 а, ал. 1 от ЗУТ), с общ лимит на отговорността, 
покриваща обема на поръчката.



За доказване на това обстоятелство, участника декларира съответната 
информация в Образец №1 -  Административни сведения за участника. “

От представените в офертата документи комисията установи, че участникът 
отговаря на поставеният критерий за подбор. В образец № 1 - Административни 
сведения за участник -  в т. 4, участниците е декларирал, че разполага с валидна 
застрахователна полица за професионална отговорност на строителя -  съгласно 
чл.171, ал.1 от ЗУТ, с общ лимит на отговорността, покриваща обема на поръчката.

е Технически и професионални способности:
1. Съгласно изискванията посочени в обявата -  „Участниците да са изпълнили 
минимум 1 обект с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за 
последните 5 години от датата на подаване на офертата.
За доказване на това обстоятелство участника представя попълнен Списък на 
строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през 
последните 5 години (Образец №4),

Под „ Сходно с предмета на поръчката строителство” следва да се разбира - СМР 
по покрив с площ от минимум от 500 m2, включващи дейности по хидро и 
топлоизолация и водоотвеждане (отводняване), Подмяна или монтаж на поне една 
електрическа и/или една осветителна инсталация, Подмяна или монтаж на поне една 
канализационна инсталация, полагане на тротоарна настилка, независимо от вида 
плочи на поне 100 m 2.“

От представените в офертата документи комисията установи следното: съдържащата 
се в приложеният от участника Списък на строителството (съгласно чл. 64, ал.1, т.1 от 
ЗОП) -  Образец №4 информация, не се установи съответствие на изискването з а .. Сходно 
с предмета на поръчката строителство” , а именно - СМР по покрив с площ от 
минимум от 500 m2, включващи дейности по хидро и топлоизолация и водоотвеждане 
(отводняване), Подмяна или монтаж на поне една електрическа и/или една осветителна 
инсталация, Подмяна или монтаж на поне една канализационна инсталация, полагане на 
тротоарна настилка, независимо от вида плочи на поне 100 m2 .

Посочени са 2 изпълнени обекта с кратко описание на изпълнението. От 
декларираната информация за обект -  „Обновяване и реконструкция на градска среда -  
площад, пешеходна зона и градски парк -  спортен сектор -  четвърти етап и градски парк 
-  пети етап“ гр. П. Тръмбеш. Изпълнени СМР: изкопни работи, кофражни работи, 
армировъчни, бетонови, покривни, тенекеджийски работи, обшивки, изолационни 
работи, настилки и др.“ и обект: „Реконструкция и изграждане на спортни съоръжения с 
цел създаване на общински център за спорт, младежки дейности и отдих в с. Аспарухово, 
Община Дългопол. Изпълнени СМР: зидарии, покривни работи, настилки, мазилки и 
шпакловки, облицовки, ВиК, ОВК, изолационни“, комисията не може да установи 
съответствие с изискването за строителство сходно с предмета на поръчката, съгласно 
определението посочено по горе за такова.

2. Съгласно изискванията посочени в обявата -  „За изпълнение на настоящата 
обществена поръчка, участниците трябва да разполагат с технически и ръководен 
персонал с професионална компетентност, както следва:

а) Технически ръководител на обекта: Образование и квалификация: 
образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър” в областта 
на строителството, или строителен техник; Професионален опит: минимум 5 
години трудов стаж в областта на строителството; да има опит като „Технически 
ръководител” на минимум 3 обекта с предмет, сходен на настоящата поръчка.



b) Координатор по безопасност и здраве: Да отговаря на изискванията по 
чл.5, ал.2 от Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР;

c) Отговорник по контрола на качеството: Да притежава съответното 
удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за 
контрол на съответствието на строителните продукти със съществените 
изисквания за безопасност или еквивалентен документ;

(1) Строителен инженер — Конструктор или еквивалент: да притежава 
валидно удостоверение за ППП по ЗКАИИП или еквивалентна образователна 
степен за чуждестранни лица;

е) Квалифицирани строителни работници, съобразно видовете работи 
по КСС

За доказване на обстоятелства по точки а-(1 участника представя Списък на 
техническия и ръководен персонал, който ще отговаря за изпълнение на поръчката, 
с посочване на образованието, квалификацията и професионалния и специфичен 
опит на лицата (Образец № 5);

За доказване на обстоятелства по точка е участника представя Списък на 
квалифицирани строителни работници съгласно Националната класификация на 
професиите и длъжностите в Република България (Образец № 6); “

® От съдържащата се информация в приложеният от участника Списък на 
техническия и ръководен персонал, който ще отговаря за изпълнение на поръчката, е 
посочване на образованието, квалификацията и професионалния и специфичен опит на 
лицата, които участникът ще използва при изпълнение на обществената поръчка 
(съгласно чл. 64, ал.1, т.З от ЗОП) - Образец № 5, комисията установи следното:

- относно Иван Йовчев, посочено за лице заемащо длъжност в екипа като 
Технически ръководител на обекта, в Списък Образец №5 е представена информация за 
образованието на лицето с посочване на № на диплома, степен, специалност, учебно 
заведение и година на дипломиране. За лицето е попълнена информация, относно 
професионалната му квалификация е посочване на № на издаденият документ, 
направление и година на придобиване. С информацията в колона „Професионален и 
специфичен опит -  съгласно изискванията на възложителя, за лицето е посочена 
месторабота, период, длъжност, основни функции и пет броя обекти с предмет сходен на 
настоящата поръчка.

- относно Николай Йовчев, посочено за лице заемащо длъжност в екипа като 
Координатор по безопасност и здраве в Списък Образец №5. От представената за лицето 
информация, комисията установи съответствие с посоченото в чл.5, ал.2 от Наредба 
№2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 
труд при извършване на СМР. Декларирана е информация, че лицето притежава 
Удостоверение за завършени обучение за координатор по безопасност и здраве 
№03270/31.10.2017 г. За лицето е попълнена изискуемата информация, съгласно 
изискванията на възложителя.

- относно Елица Стойкова, посочена за лице заемащо длъжност в екипа като 
Отговорник по контрола на качеството в Списък Образец №5. От представената за 
лицето информация, комисията установи съответствие с поставеното изискване за 
притежаване на удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на 
строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със 
съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ. Попълнено е, че 
лицето притежава Удостоверение за завършено обучение за отговорник по контрола на



качеството №03312/31.10.2017 г. За лицето е попълнена изискуемата информация 
,съгласно изискванията на възложителя.

- относно Маруся Косева-Йовчева, посочен за лице заемаща длъжност в екипа 
като Строителен инженер - Конструктор в Списък Образец №5. От представената за 
лицето информация, комисията не установи съответствие с поставеното изискване за 
притежаване на валидно удостоверение за ППП по ЗКАИИП.

Участникът следва да представи нов Списък на техническия и ръководен 
персонал, който ще отговаря за изпълнение на поръчката, с посочване на 
образованието, квалификацията и професионалния и специфичен опит на лицата 
(Образец № 5) за удостоверяване на поставеното за техническите и професионални 
способности изискване за Строителен инженер -  Конструктор или еквивалент: да 
притежава валидно удостоверение за ППП по ЗКАИИП или еквивалентна 
образователна степен за чуждестранни лица.

© За доказване на обстоятелства по точка „е“ от обявата, от участника е представен 
попълнен Списък на квалифицирани строителни работници съгласно Националната 
класификация на професиите и длъжностите в Република България (Образец № 6) за 17 
лица.

3. Съгласно изискванията посочени в обявата -  „Участникът следва да притежава 
следните сертификати:

a) сертификат по ЕК 180 9001:2008 - система за управление на качеството или 
еквивалент, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на 
качеството, с предметен обхват в областта на строителството на сгради -  данните се 
декларират в Образец №1 -  Административни сведения за участника.

b) сертификация по ЕК 180 14001:2008 - системи за управление на околната среда 
или еквивалент, или други доказателства за еквивалентни мерки за управление на
околната среда, с предметен обхват в областта на строителството на сгради----
данните се декларират в Образец №1 -  Административни сведения за участника.“

Участникът е декларирал в Образец № 1 -  Административни сведения за участника, 
на т.5 и т.6 с отговор „Да“, че притежава сертификати: ЕК 180 9001:2008 - система 
за управление на качеството или еквивалент, и сертификация по ЕК 180 14001:2008 
- системи за управление на околната среда.

2. Оферта с вх. № 5300-1346-3/21.05.2018 г. в 14:37 ч. на „Стройно” 
ЕООД; с адрес за кореспонденция: град Велико Търново 5000, ул. „Ниш”, № 7, ет.З; 
тел.: 062 605471; факс: 062 623 924, електронна поща: info@sitroiko.net;

Относно информацията за лично състояние на участника:
1. Съгласно изискванията посочени в обявата -  “Възложителят отстранява от 

участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице 
някое от обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-5 и т.7 от ЗОП

Основанията по ал. 1, т. 1,2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват 
участника.

Декларацията за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т. 3-5 от ЗОП се подписва от 
лицето, което може самостоятелно да го представлява (когато участникът се 
представлява от повече от едно лице)

mailto:info@sitroiko.net


Участниците попълват Декларации Образец №2 (от името на лицата, които 
представляват участника) и Образец №3, а за доказване на тези обстоятелства, 
участникът, избран за изпълнител, представя съответните документи, описани в 
чл.58 от ЗОП. “

От представените в офертата информация комисията установи, че:
- Декларации Образец №2 са попълнени от Иван Трайков и Емил Иванов в 

качеството си на управители. В декларациите, лицата декларират, че не са налице 
основанията за отстраняване по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП.

- Декларация Образец №3 е попълнена от Иван Трайков в качеството на 
управител. В декларацията, лицето декларира, че не са налице основанията за 
отстраняване по чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП. Декларирано е, че участникът няма 
задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал.2, 
т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или 
към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични 
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен. Не е налице неравнопоставеност в случаите 
по чл. 44, ал. 5 от ЗОП. Декларирано е още, че по отношение на представляваният от 
Иван Трайков участник не е установено, че:

а) е представен документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставена изискваща се информация, свързана с удостоверяване 
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

2. Съгласно изискванията посочени в обявата -  „Освен на основанията по чл. 54, 
ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП възложителят отстранява от поръчката участник, за когото е 
налице обстоятелството по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици 
(ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен ако са налице изключенията по чл. 4 от закона.

От участниците се подава Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите 
и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици 
0Образец № 1а))
В случаите по чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС наличието на изключение по чл. 4 
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС се посочва в декларацията.“

От представените в офертата информация комисията установи, че:
Декларация Образец №1а) е попълнена от Иван Трайков в качеството на 

управител. В декларацията, лицето декларира, че за участника не са налице условия, 
възпрепятстващи участието му в поръчката, съгласно Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици.

3. Съгласно изискванията посочени в обявата -  „Възложителят отстранява от 
поръчката участници, които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 от Допълнителните 
разпоредби (ДР) на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) -  
обстоятелството се декларира в Образец №16).“

От представените в офертата информация комисията установи, че:



Декларации Образец №16) са попълнени от Иван Трайков и Емил Иванов в 
качеството на управители. В декларациите, е декларирано, че участника не е свързано 
лице с друг участник в обществената поръчка.

Относно критериите за подбор:
• Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност
Съгласно изискванията посочени в обявата - „Участниците трябва да са вписани в 

Централния професионален регистър на строителя за първа група, четвърта 
категория строежи.
За доказване на това обстоятелство, избраният за изпълнител участник посочва 
съответния публичен регистър, който съдържа тази информация или се представя 
копие от Удостоверението за вписване в ЦПРС, придружен с валиден талон за 2018 
г., или еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са установени, 
доказващ еквивалентното право (за чуждестранните участници), при подписване 
договора за СМР. “

От представените в офертата документи комисията установи, че участникът 
отговаря на поставеният критерий за подбор. Деклариране на обстоятелството е 
извършено с посочен отговор „Да“ в Образец №1 -  Административни сведения за 
участник. В офертата участникът е приложено Удостоверение от ЦПРС № I -  ТУ 010866 
и талон с валидност до 30.09.2018 г., за регистрация с обхват: Първа група, строежи от 
трета до пета категория.

© Икономическо и финансово състояние:

Съгласно изискванията посочени в обявата -  „Участниците следва да имат валидна 
застрахователна полица за професионална отговорност на строителя -  съгласно 
чл.171, ал.1 от ЗУТ (или еквивалентна застраховка или гаранция за чуждестранното 
лице -  участник, в съответствие с чл. 171 а, ал. 1 от ЗУТ), с общ лимит на отговорността, 
покриваща обема на поръчката.

За доказване на това обстоятелство, участника декларира съответната 
информация в Образец №1 -  Административни сведения за участника. “

От представените в офертата документи комисията установи, че участникът 
отговаря на поставеният критерий за подбор. В образец № 1 - Административни 
сведения за участник -  в т. 4, участниците е декларирал, че разполага с валидна 
застрахователна полица за професионална отговорност на строителя -  съгласно 
чл.171, ал.1 от ЗУТ, с общ лимит на отговорността, покриваща обема на поръчката. 
Приложена е валидна застрахователна полица е общ лимит на отговорност покриваща 
обема на поръчката.

с Технически и професионални способности:
1. Съгласно изискванията посочени в обявата -  „Участниците да са изпълнили 
минимум 1 обект с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за 
последните 5 години от датата на подаване на офертата.
За доказване на това обстоятелство участника представя попълнен Списък на 
строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през 
последните 5 години (Образец №4),

Под „ Сходно с предмета на поръчката строителство” следва да се разбира - СМР 
по покрив с площ от минимум от 500 м2, включващи дейности по хидро и



топлоизолация и водоотвеждане (отводняване), Подмяна или монтаж на поне една 
електрическа и/или една осветителна инсталация, Подмяна или монтаж на поне една 
канализационна инсталация, полагане на тротоарна настилка, независимо от вида 
плочи на поне 100 m 2.“

От представените в офертата документи комисията установи следното: съдържащата 
се в приложеният от участника Списък на строителството (съгласно чл. 64, ал.1, т.1 от 
ЗОП) -  Образец №4 информация, се установи съответствие на изискването за .. Сходно с 
предмета на поръчката строителство ” , а именно - СМР по покрив с площ от минимум 
от 500 m2, включващи дейности по хидро и топлоизолация и водоотвеждане 
(отводняване), Подмяна или монтаж на поне една електрическа и/или една осветителна 
инсталация, Подмяна или монтаж на поне една канализационна инсталация, полагане на 
тротоарна настилка, независимо от вида плочи на поне 100 m2 .

Посочени са 5 изпълнени обекта с кратко описание на изпълнението и вид 
строителство, като от обектите : „Основен и текущ ремонт на производствена база и 
административни сграда Кроношпан България -  Цех ПДЧ гр. Велико Търново“ и 
„Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Д-р Петър 
Берон“ гр. Дебелец, община В. Търново“ се удостоверява информация за поставеното 
минимално изискване за изпълнено СМР по покрив с площ от минимум от 500 m2, 
включващи дейности по хидро и топлоизолация и водоотвеждане (отводняване); с обект: 
„Ремонт и разширение на съществуващ хотел и ресторант ПИ 64, кв. 140, м. Дервеня, ул. 
„Опълченска“ №77, гр. Велико Търново се удостоверява информация за поставеното 
минимално изискване за подмяна или монтаж на една електрическа инсталация и 
подмяна или монтаж на поне една канализационна инсталация; а с обект: „Ремонт на 
общински тротоари в населените места на община Павликени“ се удостоверява 
информация за поставеното минимално изискване за полагане на тротоарна настилка, 
независимо от вида плочи на поне 100 m2.

2. Съгласно изискванията посочени в обявата -  „За изпълнение на настоящата 
обществена поръчка, участниците трябва да разполагат с технически и ръководен 
персонал с професионална компетентност, както следва:

f) Технически ръководител на обекта: Образование и квалификация: 
образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър” в областта 
на строителството, или строителен техник; Професионален опит: минимум 5 
години трудов стаж в областта на строителството; да има опит като „Технически 
ръководител” на минимум 3 обекта с предмет, сходен на настоящата поръчка.

g) Координатор по безопасност и здраве: Да отговаря на изискванията по 
чл.5, ал.2 от Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР;

h) Отговорник по контрола на качеството: Да притежава съответното 
удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за 
контрол на съответствието на строителните продукти със съществените 
изисквания за безопасност или еквивалентен документ;

i) Строителен инженер -  Конструктор или еквивалент: да притежава 
вашдно удостоверение за ППП по ЗКАИИП или еквивалентна образователна 
степен за чуждестранни лица;

j) Квалифицирани строителни работници, съобразно видовете работи 
по КСС



За доказване на обстоятелства по точки a-d участника представя Списък на 
техническия и ръководен персонал, който ще отговаря за изпълнение на поръчката, 
с посочване на образованието, квалификацията и професионалния и специфичен 
опит па лицата (Образец № 5);

За доказване на обстоятелства по точка е участника представя Списък на 
квалифицирани строителни работници съгласно Националната класификация на 
професиите и длъжностите в Република България (Образец № 6); “

« От съдържащата се информация в приложеният от участника Списък на 
техническия и ръководен персонал, който ще отговаря за изпълнение на поръчката, е 
посочване на образованието, квалификацията и професионалния и специфичен опит на 
лицата, които участникът ще използва при изпълнение на обществената поръчка 
(съгласно чл. 64, ал.1, т.З от ЗОП) - Образец № 5, комисията установи следното:

- относно Даниел Петков, посочено за лице заемащо длъжност в екипа като 
Технически ръководител, в Списък Образец №5 е представена информация за 
образованието на лицето с посочване на № на диплома, степен, специалност, учебно 
заведение и година на дипломиране. За лицето е попълнена информация, относно 
професионалната му квалификация с посочване на № на издаденият документ, 
направление и година на придобиване. С информацията в колона „Професионален и 
специфичен опит -  съгласно изискванията на възложителя, за лицето е посочена 
месторабота, период, длъжност, основни функции и четири броя обекти с предмет сходен 
на настоящата поръчка.

- относно Александър Александров, посочено за лице заемащо длъжност в екипа 
като Координатор по безопасност и здраве в Списък Образец №5. От представената за 
лицето информация, комисията установи съответствие е посоченото в чл.5, ал.2 от 
Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 
условия на труд при извършване на СМР. В офертата е приложен Сертификат Per. № 
2360/26.04.2018 г. за завършен курс за Координатор за безопасност и здраве в 
строителството. За лицето е попълнена изискуемата информация,съгласно изискванията 
на възложителя.

- относно инж. Силвия Димитрова, посочена за лице заемащо длъжност в екипа 
като Отговорник по контрола на качеството в Списък Образец №5. От представената за 
лицето информация, комисията установи съответствие с поставеното изискване за 
притежаване на удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на 
строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със 
съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ. Попълнено е, че 
лицето притежава Сертификат Per. № 2362/26.04.2018 г. ЦПО „МИКС“ -  Контрол върху 
качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на влаганите 
в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност“. За 
лицето е попълнена изискуемата информация ,съгласно изискванията на възложителя.

- относно инж. Красимир Джамбазов, посочен за лице заемащо длъжност в екипа 
като Строителен инженер - Конструктор в Списък Образец №5. От представената за 
лицето информация, комисията установи съответствие с поставеното изискване за 
притежаване на валидно удостоверение за ППП по ЗКАИИП. Попълнено е, че лицето 
притежава Р.№05737/2004 г. Регистър КИИП, като посоченото удостоверение е и 
приложено в офертата. За лицето е попълнена изискуемата информация ,съгласно 
изискванията на възложителя.



• За доказване на обстоятелства по точка „е“ от обявата, от участника е представен 
попълнен Списък на квалифицирани строителни работници съгласно Националната 
класификация на професиите и длъжностите в Република България (Образец № 6) за 12 
лица.

3, Съгласно изискванията посочени в обявата -  „Участникът следва да притежава 
следните сертификати:

a) сертификат по EN 180 9001:2008 - система за управление на качеството или 
еквивалент, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на 
качеството, с предметен обхват в областта на строителството на сгради -  данните се 
декларират в Образец №1 - Административни сведения за участника.

b) сертификация по ЕМ 180 14001:2008 - системи за управление на околната среда 
или еквивалент, или други доказателства за еквивалентни мерки за управление на
околната среда, с предметен обхват в областта на строителството на сгради----
данните се декларират в Образец №1 -  Административни сведения за участника.“

Участникът е декларирал в Образец № 1 -  Административни сведения за участника, 
на т.5 и т.6 с отговор „Да“, че притежава сертификати: ЕМ 180 9001:2008 - система 
за управление на качеството или еквивалент, и сертификация по ЕК 1БО 14001:2008 
- системи за управление на околната среда. Освен, че са декларирани, сертификатите 
са приложени в офертата.

3. Оферта с вх. № 5300-1686-2/21.05.2018 г. в 16:23 ч. на РЕЙ-БИ-АС 
СТРОЙЕКСПОРТ ЕООД, с адрес: гр. В. Търново, ул. „Ю. Гагарин44 №4, тел.: 0896 
636 368, email: rei bi az@ abv.ba:

Относно информацията за лично състояние на участника:
1. Съгласно изискванията посочени в обявата -  “Възложителят отстранява от 

участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице 
някое от обстоятелствата по чл.54, ал.1, т. 1-5 и т.7 от ЗОП

Основанията по ал. 1, т. 1,2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват 
участника.

Декларацията за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т. 3-5 от ЗОП се подписва от 
лицето, което може самостоятелно да го представлява (когато участникът се 
представлява от повече от едно лице)

Участниците попълват Декларации Образец №2 (от името на лицата, които 
представляват участника) и Образец №3, а за доказване на тези обстоятелства, 
участникът, избран за изпълнител, представя съответните документи, описани в 
чл.58 от ЗОП. “

От представените в офертата информация комисията установи, че:
- Декларация Образец №2 е попълнена от Рейхат Рюстемов в качеството на 

управител. В декларацията, относно буква а) е указано да се попълни следното:
,,а) не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се 

зачертава) за престъпление по чл. 108а, чл. 159а -  159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194-217, 
чл. 219-252, чл. 253 -  260, чл. 301 -  307, чл. 321, 321а и чл. 352 -  353е от Наказателния 
кодекс;“, като указанието за зачертаване на невярното обстоятелство не е изпълнено.

По аналогичен начин в същата декларация, в буква б) лицето трябва да декларира, 
че не осъждано с влязла в сила присъда или е реабилитирано, като е указано отново в
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образеца, че едно от двете обстоятелства се зачертава, което не е изпълнено в 
представената от лицето декларация.

В тази връзка е необходимо Рейхат Рюстемов да представи нова 
Декларация по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, която да бъде попълнена с 
коректната информация по букви а) и б).

- Декларация Образец №3 е попълнена от Рейхат Рюстемов в качеството на 
управител. В декларацията, лицето декларира, че не са налице основанията за 
отстраняване по чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП. Декларирано е, че участникът няма 
задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, 
ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към
държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или 
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен. Не е налице 
неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП. Декларирано е още, че по 
отношение на представляваният от Рейхат Рюстемов участник не е установено, че:

а) е представен документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставена изискваща се информация, свързана с удостоверяване 
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

2. Съгласно изискванията посочени в обявата -  „Освен на основанията по чл. 54, 
ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП възложителят отстранява от поръчката участник, за когото е 
налице обстоятелството по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения е дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици 
(ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен ако са налице изключенията по чл. 4 от закона.

От участниците се подава Декларация но чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите 
и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици 
(■Образец № 1а))
В случаите по чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС наличието на изключение по чл. 4 
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС се посочва в декларацията.“

От представените в офертата информация комисията установи, че:
Декларация Образец №1а) е попълнена от Рейхат Рюстемов в качеството на 

управител. В декларацията, лицето декларира, че за участника не са налице условия, 
възпрепятстващи участието му в поръчката, съгласно Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици.

3. Съгласно изискванията посочени в обявата -  „Възложителят отстранява от 
поръчката участници, които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 от Допълнителните 
разпоредби (ДР) на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) -  
обстоятелството се декларира в Образец №16).“

От представените в офертата информация комисията установи, че:



Декларация Образец №16) е попълнена от Рейхат Рюстемов в качеството на 
управител. В декларацията, участника декларира, че не е свързано лице с друг участник 
в обществената поръчка.

Относно вдшгшяите за подбор:
е Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност
Съгласно изискванията посочени в обявата -  „Участниците трябва да са вписани в 

Централния професионален регистър на строителя за първа група, четвърта 
категория строежи.
За доказване на това обстоятелство, избраният за изпълнител участник посочва 
съответния публичен регистър, който съдържа тази информация или се представя 
копие от Удостоверението за вписване в ЦПРС, придружен с валиден талон за 2018 
г., или еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са установени, 
доказващ еквивалентното право (за чуждестранните участници), при подписване 
договора за СМР. “

От представените в офертата документи комисията установи, че участникът 
отговаря на поставеният критерий за подбор. Деклариране на обстоятелството е 
извършено с посочен отговор „Да“ в Образец №1 -  Административни сведения за 
участник. В офертата участникът е приложено Удостоверение от ЦПРС № I -007443 и 
талон с валидност до 30.09.2018 г., за регистрация с обхват: Първа група, строежи от 
трета до пета категория.

с Икономическо и финансово състояние:
Съгласно изискванията посочени в обявата -  „Участниците следва да имат валидна 

застрахователна полица за професионална отговорност на строителя -  съгласно 
чл.171, ал.1 от ЗУТ (или еквивалентна застраховка или гаранция за чуждестранното 
лице -  участник, в съответствие с чл. 171а, ал.1 от ЗУТ), с общ лимит на отговорността, 
покриваща обема на поръчката
За доказване на това обстоятелство, участника декларира съответната 
информация в Образец №1 -  Административни сведения за участника. “

От представените в офертата документи комисията установи, че участникът 
отговаря на поставеният критерий за подбор. В образец № 1 - Административни 
сведения за участник -  в т. 4, участниците е декларирал, че разполага с валидна 
застрахователна полица за професионална отговорност на строителя -  съгласно 
чл.171, ал.1 от ЗУТ, с общ лимит на отговорността, покриваща обема на поръчката.

• Технически и професионални способности:
1. Съгласно изискванията посочени в обявата -  „Участниците да са изпълнили 
минимум 1 обект с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за 
последните 5 години от датата на подаване на офертата.
За доказване на това обстоятелство участника представя попълнен Списък на 
строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през 
последните 5 години (Образец №4),

Под Сходно с предмета на поръчката строителство” следва да се разбира - СМР 
по покрив с площ от минимум от 500 м2, включващи дейности по хидро и 
топлоизолация и водоотвеждане (отводняване), Подмяна или монтаж на поне една



електрическа и/или една осветителна инсталация, Подмяна или монтаж на поне една 
канализационна инсталация, полагане на тротоарна настилка, независимо от вида 
плочи на поне 100 м2.“

От представените в офертата документи комисията установи следното: съдържащата 
се в приложеният от участника Списък на строителството (съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 от 
ЗОП) -  Образец №4 информация, не може да установи съответствие на изискването за 

Сходно с предмета на поръчката строителство ” , а именно - СМР по покрив с площ 
от минимум от 500 м2, включващи дейности по хидро и топлоизолация и водоотвеждане 
(отводняване), Подмяна или монтаж на поне една електрическа и/или една осветителна 
инсталация, Подмяна или монтаж на поне една канализационна инсталация, полагане на 
тротоарна настилка, независимо от вида плочи на поне 100 м2. В информацията от 
участника, в Образец №4, в колона „Вид на строителството“ е посочено само -  
„Строителство на жилищна сграда е магазини от основи до въвеждане в експлоатация, 
РЗП 13760 м2“. Изискване в поръчката е участникът да е изпълнил минимум 1 обект с 
предмет и обем, идентичен или сходен е този на поръчката, за последните 5 години от 
датата на подаване на офертата, като за сходен обект е посоченото по горе указание.

Участникът следва да представи нов Списък на строителството (съгласно чл. 

64, ал.1, тЛ от ЗОП) -  Образец Ж°4 за удостоверяване на поставеното за 
техническите и професионални способности изискване.

2. Съгласно изискванията посочени в обявата -  „За изпълнение на настоящата 
обществена поръчка, участниците трябва да разполагат с технически и ръководен 
персонал с професионална компетентност, както следва:

к) Технически ръководител на обекта: Образование и квалификация: 
образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър” в областта 
на строителството, или строителен техник; Професионален опит: минимум 5 
години трудов стаж в областта на строителството; да има опит като „Технически 
ръководител” на минимум 3 обекта с предмет, сходен на настоящата поръчка.

1) Координатор по безопасност и здраве: Да отговаря на изискванията по 
чл.5, ал.2 от Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР;

т )  Отговорник по контрола на качеството: Да притежава съответното 
удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за 
контрол на съответствието на строителните продукти със съществените 
изисквания за безопасност или еквивалентен документ;

п) Строителен инженер -  Конструктор или еквивалент: да притежава 
валидно удостоверение за ППП по ЗКАИИП или еквивалентна образователна 
степен за чуждестранни лица;

о) Квалифицирани строителни работници, съобразно видовете работи 
по КСС

За доказване на обстоятелства по точки а-с! участника представя Списък на 
техническия и ръководен персонал, който ще отговаря за изпълнение на поръчката, 
с посочване на образованието, квалификацията и професионалния и специфичен 
опит на лицата (Образец № 5);

За доказване на обстоятелства по точка е участника представя Списък на 
квалифицирани строителни работници съгласно Националната класификация на 
професиите и длъжностите в Република България (Образец № 6); “



• От съдържащата се информация в приложеният от участника Списък на 
техническия и ръководен персонал, който ще отговаря за изпълнение на поръчката, с 
посочване на образованието, квалификацията и професионалния и специфичен опит на 
лицата, които участникът ще използва при изпълнение на обществената поръчка 
(съгласно чл. 64, ал.1, т.З от ЗОП) - Образец № 5, комисията установи следното:

- относно Ремзие Рюстемова, посочена за лице заемащо длъжност в екипа като 
Технически ръководител, в Списък Образец №5 в колона Професионален и специфичен 
опит -  съгласно изискванията на възложителя (месторабота, период, длъжност, основни 
функции, бр. обекти с предмет, сходен на настоящата поръчка) е посочено само „РЕЙ БИ 
АС СТРОЙЕКСПОРТ ЕООД от 2012 г. бр. обекти с предмет сходен на поръчката 4“. От 
така представената информация за лицето, комисията не може да установи с точност 
дали лицето има професионален опит: минимум 5 години трудов стаж в областта на 
строителството и дали има опит като „Технически ръководител” на минимум 3 обекта с 
предмет, сходен на настоящата поръчка. С посочването само на година, не е достатъчно 
да се изведе извода за опит в областта на строителството, защото не е посочено като 
каква работи от този момент във фирмата. По аналогичен начин не може да се установи, 
че числото 4 са обекти с предмет, сходен на настоящата поръчка, тъй като не е 
представена никаква информация за тях.

Участникът следва да представи нов Списък на техническия и ръководен 
персонал, който ще отговаря за изпълнение на поръчката, с посочване на 
образованието, квалификацията и професионалния и специфичен опит на лицата 
(Образец № 5) за удостоверяване на поставеното за техническите и професионални 
способности изискване за лицето.

о За доказване на обстоятелства по точка „е“ от обявата, от участника е представен 
попълнен Списък на квалифицирани строителни работници съгласно Националната 
класификация на професиите и длъжностите в Република България (Образец № 6) за 4 
лица.

3. Съгласно изискванията посочени в обявата -  „Участникът следва да 
притежава следните сертификати:

a) сертификат по ЕК 1БО 9001:2008 - система за управление на качеството или 
еквивалент, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на 
качеството, с предметен обхват в областта на строителството на сгради -  данните се 
декларират в Образец №1 -  Административни сведения за участника.

b) сертификация ио ЕК 1БО 14001:2008 - системи за управление на околната среда 
или еквивалент, или други доказателства за еквивалентни мерки за управление на
околната среда, с предметен обхват в областта на строителството на сгради----
данните се декларират в Образец №1 -  Административни сведения за участника.“

Участникът е декларирал в Образец № 1 -  Административни сведения за участника, 
на т.5 и т.6 с отговор „Да“, че притежава сертификати: ЕК 180 9001:2008 - система 
за управление на качеството или еквивалент, и сертификация по ЕК 1вО 14001:2008 
- системи за управление на околната среда.

•ккк

В съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването 
на настоящия протокол участникът, по отношение на който е констатирано



несъответствие или липса на информация, може да представи 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.

След изтичането на срока от 5 работни дни, комисията ще проведе заседание за 
разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието 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, ио отношение на които © 
констатирано несъответствие или липса на информация, представя на комисията 
съответните документи или информация в срок от 5 (пет) работни дни от 
получаването на настоящия протокол.

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

Отговорът 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 непрозрачна 
опаковка.

Информацията се адресира до инж. Ивайло Дачев с посочване „Отговор на писмо 
е изходящ номер“, като се посочва изходящ номер на приложното писмо за изпращане 
на настоящия протокол.

Комисията приключи работа в 16:30 часа. и насрочи следващо заседание след 
получаване на отговорите на участниците по констатациите в настоящия протокол.

Настоящият протокол се състави в един оригинален екземпляр, и в съответствие 
с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП ще бъде публикуван на профила на купувача на Община Велико 
Търново на адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/586 и изпратен до 
всички участници.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:. './/.уи м й .9С.........
Петко П а в л о в  управител ОП „Спортни имоти и прояви“ гр. Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:

1. Надя Штрбва - Директор Дирекция „Обществени поръчки” при Община Велико 
Търново; ' /

2. инж. Ивайло Дачев/СТлавек експерт отдел ТИ, Дирекция СУТ при Община Велико 
Търново.

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/586
kristinad
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.




