
ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 24.02.2017 г. в 09:30 ч., в сградата на Община Велико Търново в стая 319, 
Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 1 от ППЗОП, назначена със 
Заповед № РД 22-83 от 23.01.2017 г., изменена със Заповед № РД 22-236/15.02.2017 г. на 
Кмета на Община Велико Търново, продължи разглеждането на офертите, постъпили във 
връзка с участие в обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура с предмет: 
Проектиране и изпълнение на строителни дейности във връзка е реализацията на 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни 
сгради на територията на Община В. Търново по обособени позиции:

Обособена позиция №1 - Многофамилна жилищна сграда е административен 
адрес гр. Велико Търново, ул."Георги Живков" №1, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г, вх.Д, 
вх.Е, вх.Ж,

Обособена позиция №2 - Многофамилна жилищна сграда находяща се в: гр. 
Велико Търново, ул. „Филип Тотю“ № 15, входове А, Б и В и № 17, входове А, Б и 
В,

с публикувано обявление с ID 760814 на дата 05.12.2016 г. и решение за одобряване 
на обявление за изменение или допълнителна информация с ID 763266 и и решение за 
одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация с ГО 765207 в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП и уникален номер 00073-2016-0041, с адрес 
на профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-
tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/448.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев -  Директор на дирекция „Строителство и 
устройство на територията” в Община Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Надя Петрова Директор Дирекция „Обществени поръчки”;
2. арх. Николай Миладинов - Главен експерт в отдел „Устройство на територията”;
3. инж. Ивайло Дачев - Главен експерт „Техническа инфраструктура”;
4. инж. Ани Янкова- Главен експерт отдел „Устройство на територията”;
5. Русанка Александрова -  Главен юрисконсулт Дирекция ОП;
6. инж. Свилен Димитров от “ИНВЕСТСТРОЙ 92” ЕООД.

Преди започване на работата на комисията Русанка Александрова -  главен 
юрисконсулт в дирекция ОП и инж. Ивайло Дачев -  главен експерт отдел ТИ, подписана 
декларации по чл. 103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал. 8 и ал.13 от ППЗОП, неразделна част от 
настоящия протокол.

Комисията започна да разглежда и анализира представените оферти. Комисията 
по изпълнение на чл. 54, ал.7 от ППЗОП започна обсъждане относно съответствието на 
участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени 
то възложителя.

КОНСТАТАЦИИ ПО 4JI. 54, АЛ.8 ОТ ППЗОП, относно липса, непълнота или 
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или
критериите за подбор
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I. За Оферта с вх. № 53-750-1/18.01.2017 г. в 9:25 ч. на участника Обединение 
„Проектстрой -  Ерстрой“, е наименование на участниците в обединението: ЕТ 
„Проектстрой -  Петър Петров“ с ЕИК - 817013106 и „Ер строй Инженеринг“ ЕООД 
с ЕИК -  202493006, адрес за кореспонденция на участника: гр. Габрово, пощ.код: 
5300, местност „Колева ливада“ №1, телефон: 066811818, факс: 066811800, 
електронна поща: ргоeklstгоy@gmail.com. лице за контакт: инж. Николина Генева, 
участващ за: Обособена позиция №2 - Многофамилна жилищна сграда находяща 
се в: гр. Велико Търново, ул. „Филип Тотю“ № 15, входове А, Б и В и № 17. входове 
А, Б и В.

Относно КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, КОИТО СЕ ОТНАСЯТ ДО  
ИКОНОМИЧЕСКОТО И  ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ:

1.1. Съгласно документацията за обществена поръчка - Минимално изискване за 
допустимост:-Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ с 
покритие в размер съгласно минималната застрахователна сума за обекта, предмет на 
поръчката, определена с чл. 5, ал. 1, т.З - 100 000 лв. и чл. 5, ал. 2, т.З - 200 000 лв. от 
Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 
строителството (обн., ДВ., бр. 17 от 02.03.2004 г.).

Съгласно информацията посочена в ЕЕДОП, раздел Б: Икономическо и финансово 
състояние, т. 5) участникът Обединение „Проектстрой -  Ерстрой“ е декларирал 
информация за Застрахователна сума по застрахователна полица „Професионална 
отговорност в проектирането и строителството на ЕТ „Проектстрой -  Петър Петров“
-  член на Обединението „Проектстрой -  Ерстрой“ за 600 000 лева. Информацията се 
потвърждава от приложеният ЕЕДОП на участника в обединението - ЕТ „Проектстрой
-  Петър Петров“. Видно от приложената застрахователна полица същата е само за 
професионална отговорност на строителя.

Участникът не удостоверява покриване на минималното изискване за 
допустимост:-Участникът да има застраховка „Професионална отговорност“ с покритие 
в размер съгласно минималната застрахователна сума за обекта, предмет на поръчката, 
определена с чл. 5, ал. 1, т.З - 100 000 лв. от Наредба за условията и реда за задължително 
застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ., бр. 17 от 02.03.2004 г.). 
Съгласно представено споразумение за създаване на обединение от дата 06.01.2017 г., 
партньор „Ер строй Инженеринг“ ЕООД ще изпълнява работите в част проектиране и 
авторски надзор. В подписания ЕЕДОП /стр. 56-75/ не е посочена информация за 
застраховка „Професионална отговорност“, каквато е задължителна за проектанта.

Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да 
представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето 
икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който 
възложителят приеме за подходящ.

Относно КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, КОИТО СЕ ОТНАСЯТ ДО ТЕХНИЧЕСКИ И  
ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ:

1.2.Съгласно документацията за обществена поръчка - Участникът да е изпълнил 
през последните 3(три)години, считано от датата на подаване на оферта минимум 1 брой 
инвестиционен проект /работен или технически/, който е идентичен или сходен с 
предмета на настоящата обществена поръчка -  проект на нова или 
преустройство/реконструкция/основен ремонт «на съществуваща сграда, в т.ч.
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упражняване на авторски надзор по време на строителството по чл. 162 от ЗУТ на такъв 
проект.

Съгласно информацията посочена в ЕЕДОП, раздел В. Технически и 
професионални способност, т. 16), участникът Обединение „Проектстрой -  Ерстрой“ е 
посочил информация за изработен инвестиционен проект за енергийно обновяване и 
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община 
Видин, обект: гр. Видин, ж.к. „Крум Бъчваров“ бл. 3, вх. А и Б, с РЗП: 3566 m2 , с дати на 
започване и завършване 22 .02.2016 г. и 18.03.2016 г. и получател на услугата: „EJIEKTPA 
ТИМ“ ООД София. Тази част от изискването за критерии за подбор, участника 
удостоверява чрез представеният отделен ЕЕДОП на участника в обединението - „Ер 
строй Инженеринг“ ЕООД. Приложено е Удостоверение с изх. № 89- 1/ 16.08.2016 г. от 
получателя на услугата, от което е видно, че за посоченият период 22.02.2016 г. -  
18.03.2016 г. са изготвени и съгласувани инвестиционни проекти на сграда, като нито в 
удостоверението нито в ЕЕДОП не е посочено дали проектите са работни или технически 
каквото е и условието на изискването в документацията. Не се удостоверява и 
изпълнение на авторски надзор за изготвените проекти.

По аналогичен начин комисията не може да установи изпълнение на 
горепосоченото изискване и от представена информация за реализиран инженеринг с 
възложител Община Брацигово. Представено е удостоверение за добро изпълнение на 
етр. 86 в офертата, от което не е видно ЕТ „Проектстрой -  Петър Петров“, като партньор 
в ДЗЗД „ДОМУМ“, каква дейност е изпълнил. Представената информация в 
удостоверението, касае изпълнени дейности от обединението „ДОМУМ“, без да е ясно 
и недвусмислено конкретизирано какви дейности е извършил ЕТ „Проектстрой -  Петър 
Петров“.

Въз основа на чл. 67, ал. 5 от ЗОП -  комисията единодушно взе решение 
участника да представи доказателства за съответствието с горепосоченото 
изисквания.

Н.За оферта с вх. № 5300-13998-1/19.01.2017 г. в 10:27 ч. на участника „Пи Ес 
Пи“ ЕООД, с ЕИК: 175245413, с адрес за кореспонденция: гр. София, пощ. код: 1404, 
ул. „Боянски водопад“ №20, телефон: 02/983 22 54; факс: 02/983 19 97; електронна 
поща: offlce.pto@lioldii p-pis.com; лице за контакти: Юлиан Димов, участващ за: 
Обособена позиция №1 - Многофамилна жилищна сграда с административен адрес 
гр. Велико Търново, ул.'Теорги Живков" №1, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г, вх.Д, вх.Е, 
вх.Ж,

Относно КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, КОИТО СЕ ОТНАСЯТ ДО  
ИКОНОМИЧЕСКОТО И  ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ:

1.Съгласно документацията за обществена поръчка - Минимално изискване за 
допустимост е-Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ с 
покритие в размер съгласно минималната застрахователна сума за обекта, предмет на 
поръчката, определена с чл. 5, ал. 1, т.З - 100 000 лв. и чл. 5, ал. 2, т.З - 200 000 лв. от 
Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 
строителството (обн., ДВ., бр. 17 от 02.03.2004 г.).

Съгласно информацията посочена в ЕЕДОП, раздел Б: Икономическо и финансово
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състояние, т. 5) участникът „Пи Ес Пи“ ЕООД е декларирал информация за 
Застрахователни суми по Застрахователна полица №212216213000403/29.09.2016 г. по 
задължителна застраховка „Професионална отговорност на участниците в 
проектирането и строителството“ в размер на 600 000 лв. за строителство от 
застрахователя ДЗИ -  Общо застраховане“ ЕАД е обхват: Цялостно изпълнение на 
строителство или отделни строително-монтажни работи на обекти от първа категория, 
съгласно действащото законодателство, както и по Застрахователна полица № 
212215213000040/25.01.2016 г. по задължителна застраховка „Професионална 
отговорност на участниците в проектирането и строителството“ в размер на 300 000 лв. 
за проектиране също от застрахователя ДЗИ -  Общо застраховане“ ЕАД с обхват: 
Изработване на инвестиционни проекти за обекти от първа категория и всяка по -  ниска 
категория, съгласно действащото законодателство.

Въз основа на чл. 67, ал. 5 от ЗОП  -  комисията единодушно взе решение участника 
да представи заверени копия на документите за информацията посочена в Част IV: 
Критерии за подбор, б. Б, т.5).

2. Съгласно документацията за обществена поръчка - Минимално изискване за 
допустимост е- Участникът да притежава сертификация по БДС EN ISO 9001:2008 - 
система за управление на качеството и по БДС EN ISO 14001:2004 - за разработена и 
внедрена интегрирана система за управление на околна среда или еквивалент или други 
доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват 
в областта на проектирането и строителството и за опазване на околната среда, с 
предметен обхват в областта ца строителството.

В ЕЕДОП, в част IV: Критерии за подбор, б. Е: Стандарти за осигуряване на 
качеството и стандарти за екологично управление, участника декларира, че разполага с 
EN ISO 9001:2008 с обхват: - Строителство, проектиране, ремонт, реконструкция и 
рехабилитация на пътища и пътна инфраструктура, жилищни, промишлени и 
административни сгради; - Консервация и реставрация на недвижими културни 
ценности; - Строителство и ремонт на изкуствени водоеми в зала и на открито; - 
Изграждане и проектиране на водопроводни и канализационни системи и съоръжения за 
пречистване на води; - Изграждане, закриване и рекултивация на депа за битови 
отпадъци -  Изграждане, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на спортни 
площадки, съоръжения на открито, като е посочено че сертификата е с номер: CU- 
BG=002/14/02bul.

Също в ЕЕДОП, в същата част, участника декларира, че разполага е EN ISO 
14001:2004 + Cor.l :2009 с обхват: - Строителство, проектиране, ремонт, реконструкция 
и рехабилитация на пътища и пътна инфраструктура, жилищни, промишлени и 
административни сгради; - Консервация и реставрация на недвижими културни 
ценности; - Строителство и ремонт на изкуствени водоеми в зала и на открито; - 
Изграждане и проектиране на водопроводни и канализационни системи и съоръжения за 
пречистване на води; - Изграждане, закриване и рекултивация на депа за битови 
отпадъци -  Изграждане, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на спортни 
площадки, съоръжения на открито.

Въз основа на чл. 67, ал. 5 от ЗОП -  комисията единодушно взе решение участника 
да представи заверени копия на валидни документи за удостоверяване на изискването 
посочено по горе.
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III.3a оферта с вх. № 5300-22450-1/19.01.2017 г. в 11:09 ч. на участника 
Консорциум „Инфраструктура“, с наименование на участниците в обединението: 
„Планекс Инфраструктура“ ООД с ЕИК -  202694924 и „Планекс“ ЕООД с ЕИК -  
813087785, с адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, пощ.код: 5000, улица 
„Магистрална“ №3, ет.4, телефон: 062/588004, ел. поща:
planexinfrastructure@abv.bg, лице за контакти: Кристиян Дешков, участващ за: 
Обособена позиция №2 - Многофамилна жилищна сграда находяща се в: гр. Велико 
Търново, ул. „Филип Тотю“ № 15, входове А, Б и В и № 17, входове А, Б и В.

1. Информация, съгласно чл. 44, ал.1 от ППЗОП относно правно-организационната 
форма, под която се осъществява дейността, както и списък на всички задължени лица 
по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които 
участват, или длъжностите, които заемат - образец № 2. Съгласно чл. 44, ал.1 от ППЗОП 
-  „Кандидатите или участниците -  при поискване от страна на възложителя, са длъжни 
да представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под 
която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла 
на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които 
участват, или длъжностите, които заемат“, което възложителят е направил с условията
на документацията. Лицата по чл. 54, ал.2 от ЗОП са „  лицата, които представляват
участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, 
които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези 
органи.“Съгласно чл. 40, ал.1 и 2 от ППЗОП, лицата по чл. 54, ал.2 от ЗОП са:

Лицата по чл. 54, ал. 2 са:
1. лицата, които представляват участника или кандидата;
2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника 

или кандидата;
3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността 

на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, 
членовете на управителните или надзорните органи.

(2) Лицата по ал. 1, т. 1 и 2 са, както следва:
1. при събирателно дружество -  лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от 

Търговския закон;
2. при командитно дружество -  неограничено отговорните съдружници по чл. 

105 от Търговския закон;
3. при дружество с ограничена отговорност -  лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от 

Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност -  лицата по чл. 
147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество -  лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, 
ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции -  лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, 
ал. 1 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец -  физическото лице -  търговец;
7. при клон на чуждестранно лице -  лицето, което управлява и представлява 

клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която 
клонът е регистриран;

8. в случаите по т. 1 -  7 -  и прокуристите, когато има такива;
9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица -  лицата, които 

представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно 
законодателството на държавата, в която са установени.
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(3) В случаите по ал. 2, т. 8, когато лицето има повече от един прокурист, 
декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена 
територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се 
провежда процедурата при възложител по чл. 5, ал. 2, т. 15 ЗОП.

Аналогични указания са представени и в условията на документацията.

Съгласно публично достъпната информация в Търговски регистър:
1.1.„Планекс Инфраструктура“ ООД с ЕИК -  202694924 е с управители:
Кристиян Дешков
Христо Димитров и
Съдружници: Кристиян Дешков и „Планекс холдинг“ с ЕИК103685635.
„Планекс холдинг“ с ЕИК 103685635:
Управители: Пламен Андреев
Съдружници: Пламен ] Андреев, Христо . Димитров

Съгласно чл.41, ал. 1 и 2 от ППЗОП -  „Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 
1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват 
един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при 
различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно 
изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се попълва в отделен 
ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.

(2) В случаите по' ал. 1, когато се подава повече от един ЕЕДОП, 
обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан 
от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.“

Комисията констатира, че ЕЕДОП на „Планекс Инфраструктура“ ООД с ЕИК 
-  202694924 е подписан само от Кристиян ] Дешков. Съгласно посочените по
горе условия, ЕЕДОП на „Планекс Инфраструктура“ ООД следва да бъде подписан от 
лицата:

-Кристиян Дешков
-Христо Димитров
-Пламен: Андреев
съгласно изискванията на чл.44, ал. 1 от ППЗОП.

1.2. „Планекс“ ЕООД с ЕИК -  813087785 е с управител Христо . 
Димитров и Едноличен собственик на капитала: „Планекс холдинг“ с ЕИК: 103685635.

„Планекс холдинг“ с ЕИК: 103652635:
Управители: П ламен' Андреев
Съдружници: Пламен Андреев, Христо > Димитров

Комисията констатира, че ЕЕДОП на „Планекс“ ЕООД е подписан само от
Христо . Димитров. Съгласно посочените по горе условия, във връзка с чл. 44,
ал. 1 от ППЗОП, ЕЕДОП на „Планекс“ ЕООД следва да бъде подписан от лицата: 

-Христо ‘ Димитров;
-Пламен Андреев.

Относно КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, КОИТО СЕ ОТНАСЯТ ДО ГОДНОСТТА/ 
ПРАВОСПОСОБНОСТТА/ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

2. Съгласно документацията за обществена поръчка - Участниците да са вписани в
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Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи за ОП№1- 
I група, III категория; за ОП№2- I група, III категория към момента на подаване на с 
офертата, а за чуждестранни лица -  в аналогични регистри съгласно законодателството 
на държавата членка, в която са установени, удостоверено с еквивалентен документ 
подготвен съгласно националния закон на участника, издаден от компетентен орган в 
държавата в която е установен. При подаване на оферта участниците декларират 
съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в 
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - част IV, раздел А 
„Годност“ на ЕЕДОП.
В представеният от участника -  Консорциум „Инфраструктура“ ЕЕДОП, в Част IV: 

Критерии за подбор, б. А, т.1), в дясната част на колоната е посочено само, че е вписан с 
„Първа група, трета категория“, без да е попълнена информацията за уеб адрес, орган 
или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа. Информацията се 
попълва въз основа на изискването от лявата част на колоната на раздел А, т.1). 
Аналогична е информацията попълнена във всеки от ЕЕДОП подадени от участниците в 
обединението.

При участие като обединение се представя ЕЕДОП от обединението и ЕЕДОП от 
всеки от партньорите в обединението. В ЕЕДОП от обединението се попълва 
консолидираната (обобщена) информация.

Относно КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, КОИТО СЕ ОТНАСЯТ ДО 
ИКОНОМИЧЕСКОТО И  ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ:

З.Съгласно документацията за обществена поръчка - Минимално изискване за 
допустимост е-Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ с 
покритие в размер съгласно минималната застрахователна сума за обекта, предмет на 
поръчката, определена с чл. 5, ал. 1, т.З - 100 000 лв. и чл. 5, ал. 2, т.З - 200 000 лв. от 
Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 
строителството (обн., ДВ., бр. 17 от 02.03.2004 г.).

В представеният от участника Консорциум „Инфраструктура ЕЕДОП, в Част 
IV: Критерии за подбор, б. Б, т.5), в дясната част на колоната е посочена сумата-2 0 0  000 
лева. Аналогична е информацията попълнена във всеки от ЕЕДОП подадени от 
участниците в обединението. В представеният от подизпълнителя „Архмастер“ ЕООД 
ЕЕДОП, в Част IV: Критерии за подбор, б. Б, т.5), в дясната част на колоната е посочена 
сумата -  100 000 лева.

Въз основа на чл. 67, ал. 5 от ЗОП  —  комисията единодушно взе решение 
участника да представи заверени копия на документите за информацията посочена в 
Част IV: Критерии за подбор, б. Б, т.5), в дясната част на колоната от членовете на 
обединението и за информацията посочена в Част IV: Критерии за подбор, б. Б, т.5), в 
дясната част на колоната за подизпълнителя.

Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да 
представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето 
икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който 
възложителят приеме за подходящ.

4. Съгласно документацията за обществена поръчка - Минимално изискване за 
допустимост е- Участникът да притежава сертификация по БДС EN ISO 9001:2008 -
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система за управление на качеството и по БДС EN ISO 14001:2004 - за разработена и 
внедрена интегрирана система за управление на околна среда или еквивалент или други 
доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват 
в областта на проектирането и строителството и за опазване на околната среда, с 
предметен обхват в областта на строителството.

В представеният от участника Консорциум „Инфраструктура“ ЕЕДОП, в Част IV: 
Критерии за подбор, б. Г, и на двата реда в дясната част на колоната е посочено -  „Да“. 
Аналогична е информацията попълнена във всеки от ЕЕДОП подадени от участниците в 
обединението.

Въз основа на чл. 67, ал. 5 от ЗОП -  комисията единодушно взе решение 
участника да представи заверени копия на сертификация по БДС EN ISO 9001:2008 - 
система за управление на качеството и по БДС EN ISO 14001:2004 - за разработена и 
внедрена интегрирана система за управление на околна среда или еквивалент или други 
доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен 
обхват в областта на проектирането и строителството и за опазване на околната 
среда, с предметен обхват в областта на строителството.

5. Съгласно документацията за обществена поръчка -  Участникът трябва да е 
изпълнил през последните 3(три)години, считано от датата на подаване на оферта 
минимум 1 брой инвестиционен проект /работен или технически/, който е идентичен или 
сходен с предмета на настоящата обществена поръчка -  проект на нова или 
преустройство/реконструкция/основен ремонт на съществуваща сграда, в т.ч. 
упражняване на авторски надзор по време на строителството по чл. 162 от ЗУТ на такъв 
проект.

Съгласно информацията на подизпълнителя -  „Архмастер“ ЕООД, посочена в 
ЕЕДОП, раздел В. Технически и професионални способност, т. 16), се декларира 
извършена услуга по „Изготвяне на работен проект и авторски надзор във връзка с 
реализацията на Националната програма за енергийна ефективност с дати съответно — 
21.1 1 .2 0 1 6 г.-2 8 .11.2016 г.

Въз основа на чл. 67, ал. 5 от ЗО П -комисият а единодушно взе решение участника 
да представи доказателство за извършената услуга.

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор 
съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице 
основания за отстраняване от процедурата. Възложителят изисква замяна на 
подизпълнител, който не отговаря на някое от тези условия.

6. Комисията извърши проверка в АОП на декларираните в ЕЕДОП от участника 
данни и на декларираните данни в ЕЕДОП представени от партньорите в обединението- 
„Планекс Инфраструктура“ ООД и „Планекс“ ЕООД в част IV: Критерии за подбор, б. 
В: Технически и професионални способности, т.1 а) и установи съответствие на 
декларираното с публикувана информация в партидите на възложителите. Видно от 
публикувана информация в РОП 00073-2015-0024, консорциума е изпълнил 
строителство с предмет идентичен с предмета на обособената позиция. Удостоверява се 
от информация за изпълнението на договор за обществена поръчка с ID: 759186. Също 
така декларираните данни се потвърждават и от публикувана информация в РОП под
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уникален номер 00078-2016-0006 и информация за изпълнението на договор за 
обществена поръчка е ID: 768915.
От така представената информация не е ясна конкретната стойност па 
изпълнението работи в част СМР. Участника трябва да представи доказателства от 
което да е видно изпълнение на сходно строителство с минимум общ обем 
съответстващ на: за ОП2 -  950000 лв. без ДДС

IV.3a оферта с вх. № 53-754-1/19.01.2017 в 13:39 ч. на участника ДЗЗД „Момина 
крепост 2017“ с наименования на участниците в обединението: „Строй контрол 
Инвест“ ЕООД е ЕИК: 202408636, „Билдинг Комфорт“ ЕООД, е ЕИК: 202372115 и 
„Билдком БГ“ с ЕИК: 201947157, с адрес за кореспонденция: гр. София, пощенски 
код: 1504, ул. „Шипка“ №16, ет.З, телефон: 02/904-84-10, факс: няма, електронна 
поща: forestry@abv.bg, лице за контакт: Димитрина Матева, участващ за: 
Обособена позиция №1 - Многофамилна жилищна сграда с административен адрес 
гр. Велико Търново, ул.'Теорги Живков" №1, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г, вх.Д, вх.Е, 
вх.Ж:

1 .Информация, съгласно чл. 44, ал. 1 от ППЗОП относно правно-организационната 
форма, под която се осъществява дейността, както и списък на всички задължени лица 
по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които 
участват, или длъжностите, които заемат - образец № 2. Съгласно чл. 44, ал. 1 от ППЗОП 
-  „Кандидатите или участниците -  при поискване от страна на възложителя, са длъжни 
да представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под 
която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла 
на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които 
участват, или длъжностите, които заемат“, което възложителят е направил с условията
на документацията. Лицата по чл. 54, ал.2 от ЗОП са „  лицата, които представляват
участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, 
които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези 
органи.“Съгласно чл. 40, ал.1 и 2 от ППЗОП, лицата по чл. 54, ал.2 от ЗОП са:

Лицата по чл. 54, ал. 2 са:
1. лицата, които представляват участника или кандидата;
2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника 

или кандидата;
3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността 

на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, 
членовете на управителните или надзорните органи.

(2) Лицата по ал. 1, т. 1 и 2 са, както следва:
1. при събирателно дружество -  лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от 

Търговския закон;
2. при командитно дружество -  неограничено отговорните съдружници по чл. 

105 от Търговския закон;
3. при дружество с ограничена отговорност -  лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от 

Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност -  лицата по чл. 
147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество -  лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, 
ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции -  лицата по чл. 256 във връзка е чл. 244, 
ал. 1 от Търговския закон;
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6. при едноличен търговец -  физическото лице -  търговец;
7. при клон на чуждестранно лице -  лицето, което управлява и представлява 

клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която 
клонът е регистриран;

8. в случаите по т. 1 -  7 -  и прокуристите, когато има такива;
9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица -  лицата, които 

представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно 
законодателството на държавата, в която са установени.

(3) В случаите по ал. 2, т, 8, когато лицето има повече от един прокурист, 
декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена 
територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се 
провежда процедурата при възложител по чл. 5, ал. 2, т. 15 ЗОП.

Аналогични указания са представени и в условията на документацията.

Съгласно публично достъпната информация в Търговски регистър:
1.1.„Строй контрол Инвест“ ЕООД с ЕИК: 202408636 е с:
Управител: Димитрина, Матева
Едноличен собственик на капитала: Мартин Чернев;

Комисията констатира, че ЕЕДОП на „Строй контрол Инвест“ ЕООД е 
подписан само от Димитрина} Матева. Съгласно посочените по горе условия,
във връзка е чл. 44, ал. 1 от ППЗОП, ЕЕДОП на „Строй контрол Инвест“ ЕООД следва 
да бъде подписан от лицата:

-Димитрина, .Матева и
- Мартин Чернев.

1.2.„Билдинг Комфорт“ ЕООД, е ЕИК: 202372115 е е:
Управител: Андрей Станков Тодоров
Едноличен собственик на капитала: Борислав Атанасов.

Комисията констатира, че ЕЕДОП на „Билдинг Комфорт“ ЕООД е подписан 
само от Андрей Тодоров. Съгласно посочените по горе условия, във връзка с чл.
44, ал.1 от ППЗОП, ЕЕДОП на „Билдинг Комфорт“ ЕООД следва да бъде подписан от 
лицата:

-Андрей Тодоров и
- Борислав Атанасов.

2. В ЕЕДОП на стр. 120, участника ДЗЗД „Момина крепост 2017“ в Част II: 
Информация за икономически оператор, б. А: Информация за икономически оператор, 
на въпрос -  Икономическия оператор участва ли в процедурата за възлагане на 
обществена поръчка заедно с други оператори? е посочил отговор „НЕ“. На следващият 
ред от същата част и буква в ЕЕДОП участникът е представил информация за 
наименованието на обединението участник и наименованието на партньорите в 
него, с което отговора на изискуемата информация при отговор „Да“.

Участникът следва да представи нов ЕЕДОП с коректно попълнен отговор в Част II: 
Информация за икономически оператор, б. А: Информация за икономически оператор, 
на въпрос —  Икономическия оператор участва ли в процедурата за възлагане на 
обществена поръчка заедно с други оператори?
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V.3a оферта c вх. № 53-756-1/19.01.2017 г. в 15:46 ч. на участника Обединение 
„ТРЕЙС-АРХ“ с ЕИК: 177067692, е наименование на участниците в обединението: 
„ТРЕЙС -  БУРГАС“ ЕАД е ЕИК: 200627706 и „АРХОНТ“ ЕООД с ЕИК: 131544346, 
с адрес за кореспонденция е участника: гр. Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 178, вх. Б, партер 
второ ниво, пощ. код: 8000, телефон: +359 56 706 380, факс: +359 56 706 386, ел. 
поща: pto burgas@ rracebg.com , лице за контакт: Румен Запрянов, участващ за: 
Обособена позиция №1 - Многофамилна жилищна сграда с административен адрес 
гр. Велико Търново, ул.'Теорги Живков" №1, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г, вх.Д, вх.Е, 
вх.Ж,

1.Информация, съгласно чл. 44, ал. 1 от ППЗОП относно правно-организационната 
форма, под която се осъществява дейността, както и списък на всички задължени лица 
по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които 
участват, или длъжностите, които заемат - образец № 2. Съгласно чл. 44, ал.1 от ППЗОП 
-  „Кандидатите или участниците -  при поискване от страна на възложителя, са длъжни 
да представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под 
която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла 
на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които 
участват, или длъжностите, които заемат“, което възложителят е направил с условията
на документацията. Лицата по чл. 54, ал.2 от ЗОП са „  лицата, които представляват
участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, 
които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези 
органи.“Съгласно чл. 40, ал.1 и 2 от ППЗОП, лицата по чл. 54, ал.2 от ЗОП са:

Лицата по чл. 54, ал. 2 са:
1. лицата, които представляват участника или кандидата; '
2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника 

или кандидата;
3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността 

на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, 
членовете на управителните или надзорните органи.

(2) Лицата по ал. 1, т. 1 и 2 са, както следва:
1. при събирателно дружество -  лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от 

Търговския закон;
2. при командитно дружество -  неограничено отговорните съдружници по чл. 

105 от Търговския закон;
3. при дружество с ограничена отговорност -  лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от 

Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност -  лицата по чл. 
147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество -  лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, 
ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции -  лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, 
ал. 1 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец -  физическото лице -  търговец;
7. при клон на чуждестранно лице -  лицето, което управлява и представлява 

клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която 
клонът е регистриран;

8. в случаите по т. 1 -  7 -  и прокуристите, когато има такива;
9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица -  лицата, които 

представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно 
законодателството на държавата, в която са установени.
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(3) В случаите по ал. 2, т. 8, когато лицето има повече от един прокурист, 
декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена 
територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се 
провежда процедурата при възложител по чл. 5, ал. 2, т. 15 ЗОП.

Аналогични указания са представени и в условията на документацията.

Съгласно публично достъпната информация в Търговски регистър:
1.1.„ТРЕЙС -  БУРГАС“ ЕАД с ЕИК: 200627706 е с:

Представител: Румен J Запрянов,
Съвет на директорите: Румен Запрянов; Мария Шарланджиева-
Панева; Павел _ Павлов.
Едноличен собственик на капитала“: „Трейс Труп Холд“ АД, ЕИК: 123682269.

Трейс Груп Холд“ АД, ЕИК: 123682269 е с:
Представители: Мирослав Манолов и Боян Делчев;
Управителен съвет: Мирослав Манолов, Боян I Делчев и Росица

Динева -  Георгиева.
Надзорен съвет: Николай Михайлов, Антон 1 Дончев и Манол
Денев.

Комисията констатира, че ЕЕДОП на „ТРЕЙС -  БУРГАС“ ЕАД е подписан само 
от Румен Запрянов, Мария ! Щарланджиева-Панева; Павел
Павлов. Съгласно посочените по горе условия, във връзка с чл. 44, ал.1 от ППЗОП, 
ЕЕДОП на „ТРЕЙС -  БУРГАС“ ЕАД следва да бъде подписан от лицата:

-Румен 1 Запрянов;
-Мария Шарланджиева-Панева;
-Павел Павлов;
-Мирослав' Манолов;
-Боян Делчев;
-Росица Динева-Георгиева;
-Николай 1 Михайлов;
-Антон Дончев и
-Манол Ценев

Относно КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, КОИТО СЕ ОТНАСЯТ ДО 
ИКОНОМИЧЕСКОТО И  ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ:

2.Съгласно документацията за обществена поръчка - Минимално изискване за 
допустимост е- Участникът да притежава сертификация по БДС EN ISO 9001:2008 - 
система за управление на качеството и по БДС EN ISO 14001:2004 - за разработена и 
внедрена интегрирана система за управление на околна среда или еквивалент или други 
доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват 
в областта на проектирането и строителството и за опазване на околната среда, с 
предметен обхват в областта на строителството.

Съгласно представената информация от участникът в Обединение „ТРЕЙС-АРХ“, 
„ТРЕЙС -  БУРГАС“ ЕАД ЕЕДОП, в Част IV: Критерии за подбор, б. Г, на двата реда в 
дясната част на колоната са посочени, отговорите: „Да. Сертификат за внедрена система 
за управление на качеството ISO 9001:2008 с номер QMS/14499/BG, издаден от „СИ ЕС 
БИ“ ЕООД,, и отговор „Да. Сертификат за внедрена система за управление на качеството 
ISO 14001:2004 с номер EMS/14500/BG , издаден от „СИ ЕС БИ“ ЕООД“.
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Съгласно представената информация от участникът в Обединение „ТРЕЙС-АРХ“, 
„АРХОНТ“ ЕООД ЕЕДОП, в Част IV: Критерии за подбор, б. Г, на двата реда в дясната 
част на колоната са посочени, отговорите: „Да. Сертификат БДС EN ISO 9001:2008 
№BAS QMS V 1005-1“ и „Да. Сертификат БДС EN ISO 14001:2005 №BAS EMS V 1006- 
1“ .

Въз основа на чл. 67, ал. 5 от ЗОП -  комисията единодушно взе решение участника 
Обединение „ТРЕЙС-АРХ“ да представи заверени копия на сертификатите посочени в 
ЕЕДОП на членовете на обединението.

3.Съгласно раздел III. 1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, 
включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски 
регистри - При участие като обединение се представя ЕЕДОП от обединението и ЕЕДОП 
от всеки от партньорите в обединението. В ЕЕДОП от обединението се попълва 
консолидираната (обобщена) информация.

Комисията установи, че в опаковката на участника са представени отделни 
ЕЕДОП на „ТРЕЙС-АРХ", ТРЕЙС -  БУРГАС“ ЕАД и „АРХОНТ “  ЕООД без да е 
консолидираната (обобщена) информация в ЕЕДОП на обединението.

В съответствие с чл. 54, ал.9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването 
на настоящия протокол участниците, по отношение на които е констатирано 
несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП 
и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнителна 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 новия ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които 
могат самостоятелно да представляват участника.

Съгласно чл. 62, ал. 2 от ЗОП когато по основателна причина участник не е в 
състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже 
своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който 
възложителят приеме за подходящ.

След изтичането на срока от 5 работни дни, комисията ще проведе заседание за 
разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на 
участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Съгласно чл. 54, ал.8 от ППЗОП комисията уведомява участниците като им 
изпраща протокол с констатациите в деня на публикуването му в профила на купувача.

Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участниците представят на комисията 
съответните документи или информация в срок от 5 /пет/ работни дни от получаването 
на настоящия протокол.

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.
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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 председателя на комисията с посочване „Отговор 
на писмо с изходящ номер“, като се посочва изходящ номер на приложното писмо за 
изпращане на настоящия протокол.

Комисията приключи работа в 12,30 ч. и насрочи следващо заседание след 
получаване на отговорите на участниците по констатациите в настоящия протокол.

Настоящият протокол се съставя в два еднообразни екземпляра и в съответствие 
с чл. 54 ал.8 от ППЗОП ще бъде публикуван на профила на купувача на Община Велико 
Търново.

У.............
Динко Кечев -  Директор на дирекция „Строителство и 

в Община Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:

I. Надя^П Iетпова Директор Дирекция „Обществени поръчки”;

2. арх<Нико!ш1^Мил1динов - Главен експерт в отдел „Устройство на територията”;

. с гл .  г

3. инж. Ивайло Дачев - Главен експерт „Техническа инфраструктура”;

..............СА'.........................................
4. инж. Ани Янкова- Главен експерт отдел „Устройство на територията”;

5. Русапка Александрова -  Главен юрисконсулт Дирекция ОП;

....................................I. Л .------- ..............................................................................

6. инж. Сщи^н Димитров от “ИНВЕСТСТРОЙ 92” ЕООД.
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