
ПРОТОКОЛ №2 

Днес, 21.06.2019 г. в 11:00 ч., в зала 306 в сградата на Община Велико Търново, 
комисията от длъжностни лица по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед №РД 22 -
980/19.06.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, със задача: да разгледа и оцени 
офертите, представени в отговор на обява с №ОБ - 18/03.06.2019 г. за обществена поръчка 
по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на чл. 187, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, 
продължи разглеждането на постъпилите оферти във връзка с участие в обществена 
поръчка с предмет: „Изготвяне на Генерален план за организация на движението на 
град Велико Търново" с публикувана Информация за обява с ID 9088791 в Портала за 
обществени поръчки (ПОП) и Информация за удължаване на първоначалния срок за 
получаване на оферти с изх. №12 - 161 - 32/14.06.2019 г., публикувана в ПОП с ID 
№9089193 на 14.06.2019 г., с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/677. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Цанко Бояджиев - началник на отдел ТИ в Община Велико 
Търново; 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Иван Иванов - технически сътрудник АТО в Община Велико Търново; 
2. Милена Курдова - главен експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново. 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя, на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП. 

I. Оферта с вх. №5300 - 17134 - 1/13.06.2019 г. в 09:34 часа на „ИНСТИТУТ ЗА 
ТРАНСПОРТНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" ЕООД, адрес за кореспонденция: гр. София 1700, 
м. „Витоша ВЕЦ Симеоново", кв. Витоша, ул. „21-ви век" №30, офис 2.7, тел: 0882 
129320, e-mail: offIce@tri.bg, лице за контакти: Тодор Анастасов, съдържа 

Комисията констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи, 
съгласно изискванията на възложителя. Комисията не констатира непълноти, нередности и 
липсващи документи в представената от участника оферта. 

II. Оферта с вх. №5300 - 20910 - 3/13.06.2019 г. в 10:10 ч. на „ТРАНСКОНСУЛТ - 22" 
ООД, адрес за кореспонденция: гр. София 1606, ул. „Дамян Груев" №10-12, ет. 2, офис 
Ю, тел: 02/9523676; 02/8053996, e-mail: office@transconsultgroup.com, лице за контакти: 
Венелина Борисова, съдържа: 

1. Участникът е представил образец №10 Декларация за липса на обстоятелствата по 
чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията за отнемане на незаконно придобитото 
имущество, подписана и подпечатана от Венелина Борисова, която не е попълнена 
коректно. В точка 1, участникът следва да посочи дали има или няма наличие на основание 
по чл. 69, ал. 1 и/или ал. 2 във връзка с чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ. 
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Образецът изисква да се зачертае ненужното от посочените два варианта, а именно 
„Е/НЕ Е" налице основание по чл. 69, ал. 1 и/или ал. 2 във връзка с чл. 6, ал. 1 от 
ЗПКОНПИ". 

В представения образец, не е отбелязан съответния вариант, относно липсата или 
наличието на основанието по чл. 69, ал. 1 и/или ал. 2 във връзка с чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ. 

В тази връзка и съгласно посоченото по-горе участникът следва да представи нова 
декларация, подписана и подпечатана от лицето, което може самостоятелно да 
представлява дружеството. 

III. Оферта с вх. №53 - 2634 - 1/18.06.2019 г. в 13:01 ч. на „АЛВЕ КОНСУЛТ" ЕООД, 
адрес за кореспонденция: гр. София 1510, ж.к. „Хаджи Димитър", ул. „Васил Кънчев" 
№26, вх. Д, ет. 1, тел.: 0876 700611, e-mail: office@alveconsult.com, лице за контакти: 
инж. Калин Калчев, съдържа: 

Комисията констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи, 
съгласно изискванията на възложителя. Комисията не констатира непълноти, нередности и 
липсващи документи в представената от участника оферта. 

IV. Оферта с вх. №53 - 2635 - 1/18.06.2019 г. в 15:13 ч. на „ИНСТИТУТ ПО 
ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ИНФРАСТРУКТУРА" ООД, адрес за 
кореспонденция: гр. София, ул. „Илиянци" №78, тел.: 0888 919171, e-mail: 
office@institute-tsi.com, лице за контакти: Христо Грозданов, съдържа: 

1. Участникът е представил образци №№5 и 6 - Декларации по чл. 192, ал. 3 от ЗОП 
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, за които комисията единодушно 
констатира, че имат некоректно записана информация в частта за лични данни на 
управителя Христо Грозданов, а именно за Единен граждански номер (ЕГН) е записан 
телефонен номер. 

Участникът „Институт по транспортно строителство и инфраструктура" ООД 
следва да представи на ново образци №№5 и 6 - Декларации по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за 
отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. 

2. Участникът е представил образец №2 „Представяне на участника", в който е 
посочил в т. 3, че ще използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за 
подбор и е написал имената на лицето Иван Марков, както и критерия за подбор, на който 
се позовава. 

В тази връзка и съгласно т. 11 в раздел I от документацията, участникът следва да 
представи документи за поетите от третите лица задължения. За третото лице, участникът 
следва да представи попълнени и подписани декларации по образец на възложителя за 
липсата на основанията за отстраняване - Декларации Образци №№5, 6, 7, 8, 9 и 10. 

В офертата на участника са приложени Декларация за съгласие за участие като трето 
лице/подизпълнител, подписана от Иван Марков - образец №7 и Декларация за липса на 
обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията за отнемане на 
незаконно придобитото имущество, подписана от Иван Марков - образец №10. 

Участникът следва да представи и другите декларации, подписани от Иван Марков 
в качеството му на трето лице - експерт „Пътно строителство", а именно: 

• за липсата на основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП (образци №№5 и 6); 
• за липсата или наличието на свързаност с друг участник в поръчката на 

основание чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП (образец №9); 
• за липсата на 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 (Образец 
№8). 
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В изпълнение на чл. 97, ал. 5 ППОЗП срок от 3 работни дни от получаването на 
уведомителното писмо участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие 
или липса на информация, могат да представят на комисията информация за отстраняване 
на констатираните несъответствия и непълноти. 

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. Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът свършва в следващият 
присъствен ден. 

Участниците депозират отговорите по настоящия протокол по реда на приемане на 
офертите в „Общински център за услуги и информация на граждани", в сградата на Община 
Велико Търново на адрес: град Велико Търново, пл. „Майка България" №2. 

Информацията се представя в запечатана, непрозрачна опаковка. Върху същата се 
посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail: 
(ако има такъв), предметът на обществената поръчка. Информацията се адресира до 
председателя на комисията с посочване „ в отговор на писмо и изходящ номер ". 

Комисията приключи работа в 12.30 часа и насрочи следващо заседание след 
получаване на отговорите на участниците по констатациите в настоящия протокол. 

Настоящият протокол се състави в един екземпляр. 

КОМИСИЯ в състав: / 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .. 
/инж. Цанко Бояджи : на отдел ТИ в Община Велико Търново/ 
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И ЧЛЕНОВЕ: 1 

/Иван Иванов - технически сътрудник АТО в Община Велико Търново/ 
I 

/Милена Курдова (/ главен експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново/ 

3 

milenak
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.




