
ПРОТОКОЛ №3 

Днес, 05.07.2019 г. в 14:00 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. 

На 24.06.2019 г. на участниците са изпратени уведомителни писма до „Трансконсулт 
- 22" ООД и „Институт по транспортно строителство и инфраструктура" ООД с 
констатирани несъответствия или липса на информация, съгласно протокол №2 от 
21.06.2019 г. на комисията. 

Писмо с изх. №53 - 2635 - 2/21.06.2019 г. до „Институт по транспортно строителство 
и инфраструктура" ООД не е получено от участника и след изтичане на срока, определен 
от куриерската фирма е върнато на възложителя с Протокол за предадени пратки на дата 
28.06.2019 г. 

Относно неполученото и върнато писмо, се реши да бъде изпратено повторно до 
участника „Институт по транспортно строителство и инфраструктура" ООД, като се 
изпрати на електронната поща, посочена в офертата на участника, сканирано копие от 
подписаното от инж. Цанко Бояджиев, в качеството му на председател на комисията 
уведомителното писмо с констатираните несъответствия или липса на информация. 

В първия работен ден след деня, в който комисията е узнала, че писмото не е 
получено от участника - 01.07.2019 г. е изпратено сканираното копие от уведомителното 
писмо на посочената от участника електронна поща, съгласно условията в документацията 
- т. 2 „Комуникация между Възложителя и участниците" от раздел 2: 
„Решенията/уведомленията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците 
и документите, които се прилагат към тях, се връчват лично срещу подпис или се изпращат 
с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронната поща или чрез 
комбинация от тези средства по избор на Възложителя. Всички уведомления, писма, 
решения, заповеди и др. се смятат за получени от участника, ако възложителят ги е изпратил 
на посоченият в офертата електронен адрес". 
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Участникът е потвърдил получаването на писмо с изх. №53 - 2635 - 2/21.06.2019 г., 
с дата 01.07.2019 г. 

С оглед на това се счита, че участникът „Институт по транспортно строителство и 
инфраструктура" ООД е редовно уведомен и същият следва да представи в даденият му 
срок от 3 работни дни, изисканата информация. 

В изпълнение на срока по чл. 97, ал. 5 ППЗОП са постъпили в срок следните отговори 
и със съдържание, както следва: 

1. Отговор с вх. №5300 - 20910 - 4/27.06.2019 г. от „ТРАНСКОНСУЛТ - 22" ООД, 
адрес за кореспонденция: гр. София 1606, ул. „Дамян Груев" №10-12, ет. 2, офис 10, тел: 
02/9523676; 02/8053996, e-mail: office@transconsultgroup.com, лице за контакти: Венелина 
Борисова: 

1). Приложно писмо, подписано и подпечатано от инж. Венелина Борисова -
управител. 

2) Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие 
на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, подписана и подпечата 
от Венелина Борисова - управител (образец №10). 

2. Отговор с вх. №53 - 2635 - 3/04.07.2019 г. от „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: 

1) Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 
1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, подписана и подпечатана от Христо Грозданов - управител (образец 
№5). 

2) Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 
1, т. 3-6 от ЗОП, подписана и подпечатана от Христо Грозданов - управител (образец №6) 
- 2 стр. 

3) Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 
1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, подписана и подпечатана от Иван Марков - трето лице (образец №5). 

4) Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 
1, т. 3-6 от ЗОП, подписана и подпечатана от Иван Марков - трето лице (образец №6) - 2 
стр. 

5) 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, подписана и подпечатана 
от Иван Марков - трето лице (Образец №8). 

6) Декларация във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП, 
подписана и подпечатана от Иван Марков - трето лице (образец №9). 

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

1. 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 

След като се запозна с представените документи и информация в офертата на 
„ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСПОРТНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" ЕООД, гр. София комисията се 
обедини единодушно, че участникът е представил всички изискуеми документи и е налице 
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съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя. 

Комисията единодушно реши да допусне участника до разглеждане на 
техническото му предложение при следните мотиви: 

Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма 

намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители. 
По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от 

ЗОП чрез представяне на Декларации по Образец №5 и №6, подписани и подпечатани от 
лицето, представляващо участника. 

Участникът е декларирал също липсата на пречки за участие в процедура по ЗОП, 
съгласно: 

•S Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица 
и техните действителни собственици; 

•S чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество; 

S липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП. 

По отношение на изискванията за технически и професионални способности: 
„ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСПОРТНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" ЕООД, гр. София 

разполага с едно лице експерт „Пътно строителство" - инженер „Транспортно 
строителство", притежаващ пълна проектантска правоспособност и необходимия 
професионален опит на същата позиция в разработването на проект с предмет идентичен 
или сходен с този на обществената поръчка, с което участникът отговаря на минималните 
изисквания на Възложителя. За доказване участникът е представил списък на персонала, 
който ще изпълнява поръчката - образец №11, като е посочил цялата изискуема 
информация: 

- трите имена на лицето; 
- експертната позиция, за която е предложено лицето, съобразно минималните 

изисквания на Възложителя, посочени по-горе; 
- професионалната квалификация на лицето, съгласно информацията, съдържаща се 

в притежаваната от съответното лице дипломи за придобито образование - номер и дата на 
издаване, наименование на учебното заведение, издало дипломите; професионалната 
квалификация, записана в дипломите; образование - вид образование/образователно-
квалификационна степен и специалност; 

- наличие на пълна проектантска правоспособност - посочено е Удостоверението за 
пълна проектантска правоспособност, регистрационен номер; 

- специфичен професионален опит - посочване на участието в проекти с предмет 
идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка и позициите, които е 
заемал в проектите. 

Комисията допуска участника до етап на разглеждане на техническото му 
предложение при мотиви, отразени в настоящия протокол. 

2. 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 
10, тел: 02/9523676; 02/8053996, e-mail: office(o)transconsultgroup.com, лице за контакти: 
Венелина Борисова, съдържа: 
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След като се запозна с представените документи и информация в офертата на 
„ТРАНСКОНСУЛТ - 22" ООД, гр. София заедно с допълнително представените 
документи с отговор с вх. №5300 - 20910 - 4/27.06.2019 г., описани в Протокол №1 от 
19.06.2019 г. и настоящия протокол, комисията се обедини единодушно, че участникът е 
представил всички изискуеми документи и е налице съответствие с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

Комисията единодушно реши да допусне участника до разглеждане на 
техническото му предложение при следните мотиви: 

Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма 

намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители. 
По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от 

ЗОП чрез представяне на Декларации по Образец №5 и №6, подписани и подпечатани от 
лицата, представляващи участника. 

Участникът е декларирал също липсата на пречки за участие в процедура по ЗОП, 
съгласно: 

S Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица 
и техните действителни собственици; 

S чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество; 

•S липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП. 

По отношение на изискванията за технически и професионални способности: 
„ТРАНСКОНСУЛТ - 22" ООД, гр. София разполага с две лица експерт „Пътно 

строителство" - строителен инженер „Транспортно строителство", като второто е посочено 
за „Допълнителен експерт Пътно строителство". Експерт „Пътно строителство" притежава 
пълна проектантска правоспособност. И двете лица имат необходимия професионален опит 
на същата позиция в разработването на проекти с предмет идентичен или сходен с този на 
обществената поръчка, с което участникът отговаря на минималните изисквания на 
Възложителя. За доказване участникът е представил списък на персонала, който ще 
изпълнява поръчката - образец №11, като е посочил цялата изискуема информация: 

- трите имена на всяко едно от предложените от него лица; 
- експертната позиция, за която е предложено всяко едно от лицата, съобразно 

минималните изисквания на Възложителя, посочени по-горе; 
- професионалната квалификация на лицата, съгласно информацията, съдържаща се 

в притежаваната от съответното лице диплома за придобито образование - номер и дата на 
издаване, наименование на учебното заведение, издало дипломата; професионалната 
квалификация, записана в дипломата; образование - вид образование/образователно-
квалификационна степен и специалност; 

- наличие на пълна проектантска правоспособност, съгласно изискванията на 
Възложителя - минимум 1 (един) експерт „Пътно строителство"; 

- специфичен професионален опит - посочване на участието в проекти с предмет 
идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка и позициите, които са 
заемали в проектите. 

Комисията допуска участника до етап на разглеждане на техническото му 
предложение при мотиви, отразени в настоящия протокол. 
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3. 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: 

След като се запозна с представените документи и информация в офертата на 
„АЛВЕ КОНСУЛТ" ЕООД, гр. София, комисията се обедини единодушно, че участникът 
е представил всички изискуеми документи и е налице съответствие с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

Комисията единодушно реши да допусне участника до разглеждане на 
техническото му предложение при следните мотиви: 

Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма 

намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители. 
По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от 

ЗОП чрез представяне на Декларации по Образец №5 и №6, подписани и подпечатани от 
лицето, представляващо участника. 

Участникът е декларирал също липсата на пречки за участие в процедура по ЗОП, 
съгласно: 

S Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица 
и техните действителни собственици; 

•S чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество; 

S липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП. 

По отношение на изискванията за технически и професионални способности: 
„АЛВЕ КОНСУЛТ" ЕООД, гр. София разполага с 8 (осем) лица експерт „Пътно 

строителство" - инженер „Транспортно строителство", 6 (шест) от тях притежаващи пълна 
проектантска правоспособност и необходимия професионален опит на същата позиция в 
разработването на проект с предмет идентичен или сходен с този на обществената поръчка, 
с което участникът отговаря на минималните изисквания на Възложителя. За доказване 
участникът е представил списък на персонала, който ще изпълнява поръчката - образец 
№11, като е посочил цялата изискуема информация: 

- трите имена на лицата; 
- експертната позиция, за която е предложено лицето, съобразно минималните 

изисквания на Възложителя, посочени по-горе; 
- професионалната квалификация на лицето, съгласно информацията, съдържаща се 

в притежаваната от съответното лице дипломи за придобито образование - номер и дата на 
издаване, наименование на учебното заведение, издало дипломите; професионалната 
квалификация, записана в дипломите; образование - вид образование/образователно-
квалификационна степен и специалност; 

- наличие на пълна проектантска правоспособност - посочено е Удостоверението за 
пълна проектантска правоспособност, регистрационен номер; 

- специфичен професионален опит - посочване на участието в проект с предмет 
идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка и позициите, които е 
заемал в проектите. 

Комисията допуска участника до етап на разглеждане на техническото му 
предложение при мотиви, отразени в настоящия протокол. 
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4. 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: 
officc@institutc-tsi.com, лице за контакти: Христо Грозданов, съдържа: 

След като се запозна с представените документи и информация в офертата на 
„ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ИНФРАСТРУКТУРА" 
ООД, гр. София заедно с допълнително представените документи с отговор с вх. №53 -
2635 - 3/04.07.2019 г., описани в Протокол №1 от 19.06.2019 г. и настоящия протокол, 
комисията се обедини единодушно, че участникът е представил всички изискуеми 
документи и е налице съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, поставени от възложителя. 

Комисията единодушно реши да допусне участника до разглеждане на 
техническото му предложение при следните мотиви: 

Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че ще използва капацитета на други субекти - Иван 

Марков за експерт „Пътно строителство"' и няма намерение да възлага част от изпълнението 
на поръчката на подизпълнители. 

По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от 

ЗОП чрез представяне на Декларации по Образец №5 и №6, подписани и подпечатани от 
лицето, представляващо участника. 

Участникът е декларирал също липсата на пречки за участие в процедура по ЗОП, 
съгласно: 

•S Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица 
и техните действителни собственици; 

•S чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество; 

S липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП. 

По отношение на изискванията за технически и професионални способности: 
„ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И 

ИНФРАСТРУКТУРА" ООД, гр. София при изпълнение на обществената поръчка ще 
използва капацитета на трето лице, за да изпълни критерия за подбор - персонал с 
определена професионална компетентност, минимум 1 (един) Експерт „Пътно 
строителство" - строителен инженер „Транспортно строителство", за което е представил 
документи за поетите от третото лице задължения. Участникът разполага с едно лице 
експерт „Пътно строителство" - инженер „Транспортно строителство", притежаващ пълна 
проектантска правоспособност и необходимия професионален опит на същата позиция в 
разработването на проект с предмет идентичен или сходен с този на обществената поръчка, 
с което участникът отговаря на минималните изисквания на Възложителя. За доказване 
участникът е представил списък на персонала, който ще изпълнява поръчката - образец 
№11, като е посочил цялата изискуема информация: 

- трите имена на лицето; 
- експертната позиция, за която е предложено лицето, съобразно минималните 

изисквания на Възложителя, посочени по-горе; 
- професионалната квалификация на лицето, съгласно информацията, съдържаща се 

в притежаваната от съответното лице дипломи за придобито образование - номер и дата на 
издаване, наименование на учебното заведение, издало дипломите; професионалната 
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квалификация, записана в дипломите; образование - вид образование/образователно-
квалификационна степен и специалност; 

- наличие на пълна проектантска правоспособност - посочено е Удостоверението за 
пълна проектантска правоспособност, регистрационен номер; 

- специфичен професионален опит - посочване на участието в проект с предмет 
идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка и позициите, които е 
заемал в проектите. 

Комисията допуска участниците до етап на разглеждане на техническите им 
предложения при мотиви, отразени в настоящия протокол. 

Списък на участниците, допуснати до етап на разглеждане на Техническо 
предложение при мотиви, отразени в настоящия протокол: 

1. „Институт за транспортни изследвания" ЕООД, гр. София с оферта с вх. 
№5300 - 17134 - 1/13.06.2019 г. 

2. „Трансконсулт - 22" ООД, гр. София с оферта с вх. №5300 - 20910 - 3/13.06.2019 
г. 

3. „Алве консулт" ЕООД, гр. София с оферта с вх. №53 - 2634 - 1/18.06.2019 г. 
4. „Институт по транспортно строителство и инфраструктура" ООД, гр. София 

с оферта с вх. №53 - 2635 - 1/18.06.2019 г. 

Списък на участниците, предложени за отстраняване 
На този етап няма предложени за отстраняване участници. 

II. Комисията продължи своята работа с разглеждане и оценка на Техническите 
предложения от офертите на участниците. 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на офертите. 

III. Констатации относно съответствието на техническото предложение с 
предварително обявените условия 

1. За 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: 

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на техническото предложение на 
„ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСПОРТНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" ЕООД, гр. София. Предложението на 
участника е изготвено по образец №3, подписано и подпечатано от Тодор Анастасов -
управител и отговаря на изискванията на Възложителя. 

Участникът е предложил общ срок за изпълнение на поръчка, формиран от срок за 
изработване на предварителен проект и предаването му на представител на Възложителя и 
срок за изработване и предаване на окончателен проект за Генерален план за организация 
на движението на град Велико Търново на представител на Възложителя, които отговарят 
на заложените от Възложителя срокове. 

Техническото предложение на участника е добре разработено, в съответствие с 
техническата спецификация и изискванията на възложителя и е ясна политиката на 
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участника за изпълнение на предмета на обществената поръчка. Представена е информация 
и за заетият за изпълнението на услугата персонал. Участникът е посочил, от кого ще бъде 
ръководен и изпълняван проекта, както и, че при необходимост ще бъдат включени и 
допълнителни специалисти, съобразно работното натоварване и специфични изисквания. 

Със своето техническо предложение, участникът показва познание и опит в 
изпълнението на обществени поръчки със сходен предмет, като се вземе предвид подробно 
изложения подход на работа. Представено е описание на обхвата и съдържанието на 
отделните дейности, свързани с проектните работи, източниците и методите за събиране на 
данни, които съответстват напълно на целите и задачите на проекта. Участникът се 
ангажира, че за изпълнение на задачите ще бъдат използвани най-добрите практики по 
отношение на събиране на информация за пътникопотоците и търсенето на услугите на 
личния и градския транспорт, структуриране на събраната информация, анализ на 
информацията за социално-икономическата среда, транспортните ресурси и др. дейности, 
като при реализирането на проучвателните дейности, методологията ще бъде съобразена 
със спецификите на град Велико Търново. Участникът гарантира, че ще използва 
съвременни технологии при изпълнението на проекта и основния принцип на работа ще 
бъде „прозрачността" на всички дейности. Тя ще бъде постигната чрез организирането на 
широко обществено обсъждане в град Велико Търново и ще осигури необходимата за 
изпълнението му подкрепа, както и широка публичност на предприетите впоследствие 
дейности. 

Посочил е предвижданото от него управление на риска, като е идентифицирал 
четири риска, за които е предложил мерки за преодоляване, както и основни допускания, 
които имат отношение към успешното реализиране на проекта. 

Представени са и основните нормативни документи, които регулират разработката 
на Генералния план за организация на движението. В тях са описани изискванията към 
Генералния план, както и етапността на неговото изготвяне. 

2. За 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 10, тел: 02/9523676; 02/8053996, e-mail: office@transconsultgroup.com, лице за 
контакти: Венелина Борисова: 

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на техническото предложение на 
„ТРАНСКОНСУЛТ - 22" ООД, гр. София. Предложението на участника е изготвено по 
образец №3, подписано и подпечатано от Венелина Борисова - управител и отговаря на 
изискванията на Възложителя. 

Участникът е предложил общ срок за изпълнение на поръчка, формиран от срок за 
изработване на предварителен проект и предаването му на представител на Възложителя и 
срок за изработване и предаване на окончателен проект за Генерален план за организация 
на движението на град Велико Търново на представител на Възложителя, които отговарят 
на заложените от Възложителя срокове. 

Техническото предложение на участника е добре разработено, в съответствие с 
техническата спецификация и изискванията на възложителя и е ясна политиката на 
участника за изпълнение на предмета на обществената поръчка. Представена е информация 
и за заетият за изпълнението на услугата персонал. 

Със своето техническо предложение, участникът показва познание и опит в 
изпълнението на обществени поръчки със сходен предмет, като ще бъде предложено 
максимално развиване на всяка от тематиките, във връзка с конкретните потребности на 
града. Представено е подробно описание на обхвата и съдържанието на отделните дейности, 
свързани с проектните работи, източниците и методите за събиране на данни, които 
съответстват напълно на целите и задачите на проекта. Участникът гарантира, че при 
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разработването на проекта ще се придържа към заложената нормативна уредба, като е 
посочил и два нормативни документа, които не са релевантни при разработването на 
Генерален план, както и други документи и разработки, имащи отношение към проекта. 

Целите на проекта са дефинирани ясно, посочени са допълнителни цели от 
участника и подробно са описани дейностите по изпълнението на обществената поръчка. 

Участникът е представил подробна организация на работата и управление на 
проекта. Посочил е експерти и ръководителя на проекта с техните отговорностите и 
функции. 

3. За 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: 

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на техническото предложение на 
„АЛВЕ КОНСУЛТ" ЕООД, гр. София. Предложението на участника е изготвено по образец 
№3, подписано и подпечатано от инж. Калин Калчев - управител и отговаря на 
изискванията на Възложителя. 

Участникът е предложил общ срок за изпълнение на поръчка, формиран от срок за 
изработване на предварителен проект и предаването му на представител на Възложителя и 
срок за изработване и предаване на окончателен проект за Генерален план за организация 
на движението на град Велико Търново на представител на Възложителя, които отговарят 
на заложените от Възложителя срокове. 

Техническото предложение на участника е добре разработено, в съответствие с 
техническата спецификация и изискванията на възложителя и е ясна политиката на 
участника за изпълнение на предмета на обществената поръчка (Приложение №1 към 
образец №3). Представена е подробна информация за заетият за изпълнението на услугата 
персонал в Приложение №2 към Техническото му предложение. 

Със своето техническо предложение, участникът показва познание и опит в 
изпълнението на обществени поръчки със сходен предмет, като се вземе предвид подробно 
изложения подход на работа. Представено е описание на обхвата и съдържанието на 
отделните дейности, свързани с проектните работи, източниците на данни, които 
съответстват напълно на целите и задачите на проекта, техническите изисквания към 
изготвянето на Генералния план. 

Представени са и основните нормативни актове, на които ще отговаря проекта за 
Генералния план за организация на движението. 

Участникът е посочил експертите и ръководителя на проекта, като подробно е 
представил ролята им в изпълнението на обществената поръчка, отговорности и задачи, 
свързани с изпълнението на дейностите по изработване на Генералния план за организация 
на движението. 

4. За 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: 

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на техническото предложение на 
„ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ИНФРАСТРУКТУРА" ООД, гр. 
София. Предложението на участника е изготвено по образец №3, подписано и подпечатано 
от Христо Грозданов - управител и отговаря на изискванията на Възложителя. 
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Участникът е предложил общ срок за изпълнение на поръчка, формиран от срок за 
изработване на предварителен проект и предаването му на представител на Възложителя и 
срок за изработване и предаване на окончателен проект за Генерален план за организация 
на движението на град Велико Търново на представител на Възложителя, които отговарят 
на заложените от Възложителя срокове. 

Техническото предложение на участника е добре разработено, в съответствие с 
техническата спецификация и изискванията на възложителя и е ясна политиката на 
участника за изпълнение на предмета на обществената поръчка (Приложение към образец 
№3). Представена е подробна информация за заетият за изпълнението на услугата персонал. 

Със своето техническо предложение, участникът показва познание и опит в 
изпълнението на обществени поръчки със сходен предмет, като се вземе предвид подробно 
изложения подход на работа. Представено е описание на обхвата и съдържанието на 
отделните дейности, свързани с проектните работи, източниците на данни, които 
съответстват напълно на целите и задачите на проекта, техническите изисквания към 
изготвянето на Генералния план. 

Представени са и основните нормативни актове, на които ще отговаря проекта за 
Генералния план за организация на движението. 

Участникът е посочил експерт, като подробно е представил ролята му в 
изпълнението на обществената поръчка, отговорности и задачи, свързани с изпълнението 
на дейностите по изработване на Генералния план за организация на движението. 

Списък на участниците, допуснати до етап на оценка на икономическия показател, 
съгласно методиката за оценка при мотиви, отразени в настоящия протокол: 

1. „Институт за транспортни изследвания" ЕООД, гр. София с оферта с вх. №5300 -
17134- 1/13.06.2019 г. 

2. „Трансконсулт - 22" ООД, гр. София с оферта с вх. №5300 - 20910 - 3/13.06.2019 
г. 

3. „Алве консулт" ЕООД, гр. София с оферта с вх. №53 - 2634 - 1/18.06.2019 г. 
4. „Институт по транспортно строителство и инфраструктура" ООД, гр. София с 

оферта с вх. №53 - 2635 - 1/18.06.2019 г. 

IV. Комисията пристъпи към разглеждане на представените ценови 
предложния по Образец №4 и установи следното: 

Комисията установи, че ценовите предложения на участниците са изготвени по 
образец №4 и съдържат изискуемата информация от възложителя: предлаганата обща цена 
за изготвяне на Генерален план за организация на движението на град Велико Търново, 
начин на плащане, срок за плащане. 

Комисията продължи с оценката съобразно посочения в документацията 
Критерий за възлагане на обществената поръчка: 

Оценяването на икономически най-изгодната оферта се извършва по критерий 
„НАЙ-НИСКА ЦЕНА" съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 
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Методика за оценка. 
Максималният брой точки, които може да събере един участник са 100 (сто) точки. 

Участникът, чиято оферта е получила най-висока оценка се класира на първо място, а 
останалите следват в низходящ ред. 

С максимален брой точки - 100 т. се оценява офертата, която предлага най-малка 
обща цена за изготвяне на Генерален план за организация на движението на град 
Велико Търново, съгласно образец „Ценово предложение". Максимален брой точки 
получава офертата, която ще има за последица най-малък бюджетен разход за възложителя. 
Най-доброто предложение, съдържащо най-малка обща цена получава 100 т., а всяко 
следващо по-малко добро предложение се оценява след прилагане на следната формула: 

LImin х 100, където, 
Цп 

Ц т т е най-малка обща цена за изготвяне на Генерален план за организация на движението 
на град Велико Търново, съгласно образец „Ценово предложение", а Цп е общата цена за 
изготвяне на Генерален план за организация на движението на град Велико Търново, 
съгласно образец „Ценово предложение", предложен от n-тия участник. 

Забележка: 
При извършване на оценяването ще се използва закръгляне до втория знак след 

десетичната запетая. 
Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и 

представени в съответствие с изискванията на документацията за обществена поръчка. 
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти, когато оценките на две или повече оферти са равни. 

Резултат от разглеждането и оценката на офертата: 

За извършване оценка на офертите следва да се вземе предвид предложения от 
участниците ценови показател Ц - обща цена за изготвяне на Генерален план за 
организация на движението на град Велико Търново, съгласно т. 2 от образец №4 
„Ценово предложение". 

Резултати от оценката са представени по-долу: 

Участник 

Ц - Обща цена за изготвяне 
на Генерален план за 

организация на движението 
на град Велико Търново 

Оценка в точки по 
показател Ц 

Ц = Ц т т хЮО 
Цп 

„ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСПОРТНИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ"ЕООД 

36 000,00 97,22 

„ТРАНСКОНСУЛТ - 22" ООД 46 200,00 75,76 
„АЛВЕ КОНСУЛТ" ЕООД 40 000,00 87,50 
„ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНО 
СТРОИТЕЛСТВО И 
ИНФРАСТРУКТУРА" ООД 

35 000,00 100,00 
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Съгласно полученият резултат от оценката по показател Ц - Ценови критерий от 
методиката, Комисията предлага следното класиране и сключване на договор за изпълнение 
на обществена поръчка с предмет: „Разширение на подземна телекомуникационна 
мрежа на територията на община Велико Търново" с класирания на първо място, при 
следните мотиви: 

I-во място: „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 с 
оценка 100 т. 

Мотиви: Техническото и ценовото предложение на „ИНСТИТУТ ПО 
ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ИНФРАСТРУКТУРА" ООД отговарят на 
предварително обявените условия от Възложителя. Предложението на участника е най-
подходящо и изгодно за възложителя и би довело до най-малък бюджетен разход. След 
прилагане на методиката за оценка участникът получава 100,00 т. и съответно се класира 
на 1-во място. 

II-ро място: „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, с оценка 97,22 точки. 

Мотиви: Техническото и ценовото предложение на „ИНСТИТУТ ЗА 
ТРАНСПОРТНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" ЕООД отговарят на предварително обявените 
условия от Възложителя. Предложението на участника е по-малко подходящо и изгодно за 
възложителя и биха довели до по-голям бюджетен разход. След прилагане на методиката 
за оценка участникът получава 97,22 т. и съответно се класира на 2-ро място. 

Ш-то място: „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, с оценка 87,50 точки. 

Мотиви: Техническото и ценовото предложение на „АЛВЕ КОНСУЛТ" ЕООД 
отговарят на предварително обявените условия от Възложителя. Предложението на 
участника е по-малко подходящо и изгодно за възложителя и биха довели до по-голям 
бюджетен разход. След прилагане на методиката за оценка участникът получава 87,50 т., 
които са по-малко от получените от другите двама участници точки и съответно се класира 
на 3-то място. 

IV-то място: „ТРАНСКОНСУЛТ - 22" ООД, адрес за кореспонденция: гр. София 
1606, ул. „Дамян Груев" №10-12, ет. 2, офис 10, тел: 02/9523676; 02/8053996, e-mail: 
office@transconsultgroup.com, лице за контакти: Венелина Борисова, с оценка 75,76 точки. 

Мотиви: Техническото и ценовото предложение на „ТРАНСКОНСУЛТ - 22" ООД 
отговарят на предварително обявените условия от Възложителя. Предложението на 
участника е най-малко подходящо и изгодно за възложителя и би довело до най-голям 
бюджетен разход. След прилагане на методиката за оценка участникът получава 75,76 т., 
които са най-малко от получените от другите трима участници точки и съответно се класира 
на 4-то място. 

Комисията извърши оценката и класирането при съблюдаване на условията на 
документацията и методиката за оценка. 
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Комисията взе горните решения с единодушие. 
Настоящият протокол се състави в един екземпляр. 

Настоящият протокол, протокол №1 от 19.06.2019 г., протокол №2 от 21.06.2019 г. и 
съпровождащата го документация се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване, 
съгласно чл. 192, ал. 4 от ЗОП. 

Комисията приключи работа в 15:40 часа. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

/инж. Цанко Б о я д ^ е С - ^ й а л н ш Г н а отдел ТИ в Община Велико Търново/ 

И ЧЛЕНОВЕ: 
/Иван Иванов^ Технически сътрудник'АТО в Община Велико Търново/ 

/Милена рдова - главен експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново/ 

i/ fi/Z If; 

L-

Получих протокола на комисията на дата: J i . ^ J ^ . . . 

ПоДпйс: o .̂j. 
ИНЖ. J1 I ПАНОВ 
Кмет на Общша В€Ги)ко Търново 

УТВЪРЖДАВАМ протокола на комисията на да 
/ а 

Подпис:' 
ИНЖ. ДА1 ПАНОВ 
Кмет на Юб/игИйа Велико Търново 
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