
О Б Щ И Н А В Е Л И К О Т Ъ Р Н О В О 

РЕШЕНИЕ 
За определяне на изпълнител по обществена поръчка с уникален номер 00073-2020-0027 

гр. Велико Търново .. 
..2020г. 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.22, ал.1, т.6 от ЗОП, във връзка с 
чл.106, ал.6 от ЗОП и във връзка с отразени резултати и мотиви в протокол от дати 
02.06.2020 г., 16.06.2020г., 29.06.2020 г. и 02.07.2020г. и доклад от дата 03.07.2020 г., на 
Комисията назначена с моя Заповед № РД 22 - 768/02.06.2020г., със задача да провери 
съответствието на офертите с предварително обявените от възложителя условия, да 
разгледа, оцени и класира допуснатите оферти за изпълнение на обществена поръчка чрез 
процедура на договаряне без предварително обявление, предмет: Избор на изпълнител за 
изпълнение на Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор по проект 
„Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", по обособени позиции: 

Обособена позиция №5: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг 
„Френхисар" . Процедурата на договаряне без предварително обявление е с публикувано 
Решение за поръчка с ID 974904 на дата 29.04.2020г., с уникален номер в РОП: 
00073-2020-0027, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/796/, с прогнозна стойност 881 
600,00лв. без ДДС 

НАРЕЖДАМ: 

На основание чл. 107, т.1 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал.1, т. 5, буква „б" от ЗОП 
и във връзка с констатациите и мотивите на комисията отразени в протоколите от 
нейната работа отстранявам от участие в процедурата с предмет: Избор на 
изпълнител за изпълнение на Инженеринг - проектиране, строителство и авторски 
надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", по 
обособени позиции: 

Обособена позиция №5: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг 
„Френхисар", следния участник и оферта: 

I. Оферта от „Джамбо 33" ООД, с вх. №5300-1153-2/29.05.2020г. в 13:21ч., с 
адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ул. „Поп Харитон" №2, ет.2, ап.2, тел: 
0888757731, email: djambo33@abv.bg, при следните мотиви: 

Мотиви съгласно протокол №2 от 29.06.2020г. 

До участника е изпратен протокол от работата на комисията, като не постъпи 
отговор от участника „Джамбо 33" ООД, за когото бяха установени обстоятелства отразени 
в протокола изпратен до участниците. 

Предвид констатираните обстоятелства, комисията е предложила на основание чл. 
107, т.1 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал.1, т. 5, буква „б" от ЗОП да бъде отстранена оферта 
от „Джамбо 33" ООД, с вх. №5300-1153-2/29.05.2020г. в 13:21ч., с адрес за 
кореспонденция: град Велико Търново, ул. „Поп Харитон" №2, ет.2, ап.2, тел: 0888757731, 
email: djашЬоЗ3@abv.bg , при следните мотиви: 

С протокол от 16.06.2020 г. от работата на комисията е установено несъответствие 
на представената в ЕЕДОП от участника информация спрямо изискванията за критерии за 
подбор посочени в предварително обявените условия на поръчката и поканата за участие. 
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При спазване на изискването на чл. 54, ал.8 от ППЗОП комисията уведомява участниците 
като им изпраща протокол с констатациите в деня на публикуването му в профила на 
купувача, като е направила това за участника „Джамбо 33" ООД, видно от получената 
обратна разписка на куриерска фирма от дата 18.06.2020 г. 

Съгласно чл. 54, ал.1, т. 5, буква „б" на Закона за обществените поръчки, 
Възложителя задължително отстраняване от участие в процедурата участник който: не е 
предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за 
отстраняване или изпълнението на критериите за подбор. 

Посочените от Възложителя критерии за подбор са предвидени в поканата за участие 
в процедура на договаряне без предварително обявление. Съгласно чл. 107 от ЗОП - Освен 
на основанията по чл. 54 и 55 възложителят отстранява: 1. кандидат или участник, който не 
отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в 
обявлението за обществена поръчка, поканата за потвърждаване на интерес или в покана за 
участие в преговори, или в документацията. 

От представената в ЕЕДОП информация и поради липсата на допълнително 
представени документи, комисията е установила, че участника не отговаря на поставените 
критерии за подбор посочени в обявлението за обществена поръчка. 

На основание чл. 54, ал.1, т. 5, буква „б" и чл. 107, т.1 от ЗОП, комисията е 
предложила участника „Джамбо 33" ООД, за отстраняване от последващо участие в 
процедурата. 

ОБЯВЯВАМ: 

I. Класирането за обществена поръчка, с предмет Избор на изпълнител за 
изпълнение на Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор по проект 
„Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", по обособени позиции: 

Обособена позиция №5: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг 
„Френхисар": 

1-во място„Пътни Строежи - Велико Търново" АД, с вх. №5300-116-
25/29.05.2020г. в 13:46ч., с адрес за кореспонденция: град Велико Търново, бул. 
„България" №27, тел: 062616811, email: office@psvt.bg , лице за контакт: Филип 
Маринов и Румен Игнатов , с получени 100т. и обща цена за изпълнение на поръчката 
- 878 900,00лв. без ДДС; 

СИ - срок за изпълнение на строителството - 10т. 
С И „ р 0 - срок за изпълнение на проектиране - 10т. 

Експерт Брой изпълнени обекти Оценка на участника 
ОПК 1 4 10т. 
ОПК 2 4 5т. 
ОПКЗ 6 10т. 

ОПК1 +ОПК2 + ОПКЗ 25 т. 

Ц1=Ц1тш/ЦИ х 15 = 46200/46200=1 х15 = 15т. 
U,2=U,2min/U,2i х 10 = 17200/17200= 1х 10 = 10т. 
U3=IJ3min/lJ3i х 30 = 815500/815500 = 1 х 30 = ЗОт. 

ФП= 15 + 10 + 30 = 55т. 

Комисията пристъпи към комплекса оценка на допуснатия участник: 
КО = ОПК + СИ + СИпро + ФП 

КО = 25 + 10 + 10 + 55 = 100т. 
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Мотиви за класирането: Офертата на участника отговаря на предварително обявените 
условия. Съдържанието на офертата е съобразно условията посочени в поканата и 
документацията за участие, техническата спецификация и изискванията на ЗОП. 
Подробното съдържание на мотивите за класиране на участника е изложено в протоколи от 
дати 02.06.2020 г., 16.06.2020г., 29.06.2020 г. и 02.07.2020г. и доклад от дата 03.07.2020 г. 

II. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет: Избор на 
изпълнител за изпълнение на Инженеринг - проектиране, строителство и авторски 
надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", по 
обособени позиции: 

Обособена позиция №5: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг 
„Френхисар": 

„Пътни Строежи - Велико Търново" АД, е вх. №5300-116-25/29.05.2020г. в 
13:46ч., с адрес за кореспонденция: град Велико Търново, бул. „България" №27, тел: 
062616811, email: office@psvt.bg , лице за контакт: Филип Маринов и Румен Игнатов , 
с получени 100т. и обща цена за изпълнение на поръчката - 878 900,00лв. без ДДС; 

Съгласно чл. 109, т. 1 и т. 2 от ЗОП за участника, избран за изпълнител са изпълнени 
следните условия: 

1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата и същият отговаря на 
критериите за подбор; 

2. офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на 
предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане. 

III. На основание чл.Зба, ал.1, т.2 от ЗОП във връзка с чл.24, ал.1, т.2 от ППЗОП, 
настоящото решение да се изпрати на участниците и да се публикува в профила на 
купувача, ведно с протоколите и доклада на комисията, в един и същи ден, в тридневен 
срок от издаването му. 

Контролът по изпълнение на решението ще упражнявам лично. 

Жалба срещу решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подаде в 10 - дневен срок, 
съгласно чл. 197, ал.1, т. 7 6. „а" от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията, град 
София, бул.Витоша №18. 

Връзка към електронната преписка в профила на купувача : https://www.veliko-
t arn о vo. b я'Ь g/pro fi 1 -n a-k up u vach а/ 7 98/ 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
СНЕЖАНА ДАНЙВА ИВАНОВА 
ЗАМЕСТНИК КМЕТ „ФИНАНСИ" В 
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВ( 
(Съгласно Заповед №РД 22-911 от/01.07.3020г. на Кмета на Община Велико Търново) 

Съгласували: 
Надя Петрова 
Директор Дирекция ОП 

Явор Иванов 
Юрисконсулт в Дирекция ОП 

с 
Изготвил: 
Александър Колев 
Главен експерт Дирекция ( № " 

/ 
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