ПРОТОКОЛ № 1
Днес на дата 23.01.2017 г. в 14:00 часа в сградата на Община Велико Търново в
стая 302, Комисията по чл. 103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с
чл.51, ал.1 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки, назначена
със Заповед № РД 22-83/23.01.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, започна
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 с реализацията на Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на
Община Велико Търново по обособени позиции: Обособена позиция №1 Многофамилна жилищна сграда с административен адрес град 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” и
решение РД 24-68/ 19.12.2016 г. за одобряване на обявление за изменение или
допълнителна информация и Решение РД 24-1/ 03.01. 2017 г. за одобряване на
обявление за изменение или допълнителна информация, с уникален номер на
процедурата 00073-2016-0041 в регистъра на Агенция по обществени поръчки и
публикувано обявление от дата 05.12.2016 г. с Ш 760814 в Регистъра на обществените
поръчки на Агенция по обществени поръчки и публикувана на профила на купувача
на Община Велико Търново https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvaclia/448 .
КОМИСИЯ в състав:
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. Марин Мирчев - Главен експерт „Техническа инфраструктура”;
4. инж. Ани Янкова- Главен експерт отдел „Устройство на територията”.
5. Николина Ангелова - Старши експерт дирекция „Обществени поръчки“;
6. инж. Свилен Димитров от “ИНВЕСТСТРОЙ 92” ЕООД;
Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2
ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП, неразделна част от настоящият протокол.
На заседанието на комисията не присъстват представители на участниците.
Г-жа Надя Петрова - Директор Дирекция „Обществени поръчки”, изчете
Заповед РД 22-83/23.01.2017 г., представи комисията и оповести нейните задачи:
„да разгледа постъпилите в срок оферти за съответствие с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя; да разгледа и провери
допуснатите оферти за съответствие с предварително обявените условия. Комисията
да класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително
обявените от възложителя условия. Комисията да проведе заседание на дата 23.01.2017
г. от 14:00 часа в заседателна зала в сградата на Община Велико Търново. Всички
действия на комисията да бъдат протоколирани, като резултатите от работата да бъдат
отразени в доклад. Докладът на основание чл. 106, ал.1 от ЗОП, да бъде представен на
Възложителя за утвърждаване, като към него да бъдат приложени протоколите от
работата на комисията и всички документи, изготвени в хода на работа на комисията,
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заедно с цялата документация по процедура е предмет: „Проектиране и изпълнение
на строителни дейности във връзка с реализацията на Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на
Община Велико Търново по обособени позиции: Обособена позиция №1 М ногофамилна жилищна сграда с административен адрес град Велико Търново,
ул.“Георги Ж ивков“ №1, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г, вх. Д, вх. Е, вх. Ж ; Обособена
позиция №2 - М ногофамилна жилищ на сграда, находища се в: гр. Велико
Търново, ул. “Филип Тотю“ №15, входове А, Б и В и №17, входове А, Б и В“, е
уникален номер 00073-2016-0041 в регистъра на АОП .
Комисията започна да отваря офертите по реда на тяхното постъпване. При
отваряне на офертите стриктно се приложи чл. 54, ал.З, ал.4, ал.5 от ППЗОП.
Комисията отвори по реда на постъпване на офертите- запечатаните непрозрачни
опаковки и оповести тяхното съдържание, като се извърши проверка за наличието на
отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри” във всяка оферта. Трима от
членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика е надпис
„Предлагани ценови параметри” на всяка от постъпилите оферти.
Комисията в съответствие е чл. 54, ал.З от ППЗОП оповести съдържането на
офертите, както следва:
I.
Оферта с вх. № 53-750-1/18.01.2017 г. в 9:25 ч. на участника Обединение
„Проектстрой - Ерстрой“, с наименование на участниците в обединението: ЕТ
„Проектстрой - Петър Петров“ с ЕИК - 817013106 и „Ер строй Инженеринг“
ЕООД с ЕИ К - 202493006, адрес за кореспонденция на участника: гр. Габрово,
пощ.код: 5300, местност „Колева ливада“ №1, телефон: 066811818, факс:
066811800, електронна поща: proe3ctstrQv@gmaii.com, лице за контакт: инж.
Н иколина Генева, участващ за:
Обособена позиция №2 - М ногофамилна
ж илищ на сграда находяща се в: гр. Велико Търново, ул. „Филип Тотю“ № 15,
входове А, Б и В и № 17, входове А, Б и В
Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри”, запечатан и непрозрачен,
папка със заглавна страница “Оферта“ и папка със заглавна страница “Заявление за
участие“.
Папка със заглавна страница „Заявление за участие“ съдържа документи и информация
както следва:
- Заглавна страница;
- Опис на документите, съдържащи се в офертата на Обединение “ПроектстройЕрстрой“, подписан и подпечатан от Петър Петров - Упълномощен представляващ
Обединение “Проектстрой-Ерстрой“, стр.1-4;
- 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, подписан и подпечатан от
Петър Петров - Упълномощен представляващ Обединение “Проектстрой-Ерстрой“,
стр.5-7;
- 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, подписан и подпечатан от
Петър Петров - Управляващ и представляващ ЕТ “Проектстрой - Петър Петров“, стр.
8 - 10 ;
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- 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, подписан и подпечатан от
Росен Кирилов - Управител на „ЕР СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, стр. 11-13;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), образец №7, подписан и подпечатан от Петър Петров, стр. 14 - стр. 34;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), образец №1, подписан и подпечатан от Петър Петров, стр.35 - стр. 55;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), образец №1, подписан и подпечатан от инж. Росен Кирилов, стр.56 - стр. 75;
- Удостоверение от Камарата на строителите в България № I - TV 016318 с талон,
заверено копие, стр. 76;
- Застрахователна полица № 212216071000022/ 07.11.2016г. по Задължителна
застраховка “Професионална отговорност на участниците в проектирането и
строителството“, със срок на застраховката - 24:00 часа на 29.11.2017 г., заверено
копие, стр. 77-78;
- Удостоверение по чл. 51, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, издадено от
„EJIEKTPA ТИМ“ ООД, заверено копие, стр. 79;
- Удостоверение за добро изпълнение, издадено от Община Габрово, заверено копие,
стр. 80;
- Удостоверение за добро изпълнение, издадено от проф. д-р инж. Марин Христов Ректор на Технически университет - София, изх. № 506/ 15.08.2014 г., заверено копие,
стр. 81 - 82;
- Удостоверение за добро изпълнение, издадено от Община Ямбол, заверено копие, стр
83;
- Удостоверение за добро изпълнение, издадено от Гинка Чавдарова - Изпълнителен
директор на Национално сдружение на общините в Република България, стр. 84 - 85;
- Удостоверение за добро изпълнение, издадено от Община Брацигово, заверено копие,
стр. 86;
- Сертификат за одобрение ISO 9001:2008, с валидност до: 15 септември 2018 г.,
заверено копие, стр. 87;
- Сертификат на система за управление съгласно БДС EN ISO 9001:2008, с валидност
до 15 септември 2018 г., заверено копие, стр. 88;
- Сертификат за одобрение ISO 14001:2004, с валидност до 02 април 2018 г., заверено
копие, стр. 89;
- Сертификат на система за управление съгласно БДС EN ISO 14001:2005, с валидност
до 15 септември 2018 г., заверено копие, стр. 90;
- Споразумение за създаване на обединение (гражданско дружество по смисъла на чл.
357 - 364 от ЗЗД), сключено на 06.01.2017 г. в град Габрово между: ЕТ „Проектстрой Петър Петров“ и “ЕР СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, заверено копие, стр. 9 1 -9 6 ;
- Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици, Образец №3, подписана и подпечатана от Петър Петров - Упълномощен
представляващ Обединение „Проектстрой - Ерстрой“, стр. 97 - 98;
- Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици, Образец №3, подписана и подпечатана от Петър Петров, стр. 99 - 100;
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- Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици, Образец №3, подписана и подпечатана от Росен Кирилов, стр. 101 - 102;
- Декларация във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП,
Образец № 10, подписана и подпечатана от Петър Петров, стр. 103 - 104;
- Декларация във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП,
Образец № 10, подписана и подпечатана от Петър Петров, стр. 105 - 106;
- Декларация във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП,
Образец № 10, подписана и подпечатана от Росен Кирилов, стр. 1 0 7 - 108;
II.
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: office.pto@holding-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,
Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри”, запечатан и непрозрачен и
класьор с документи и информация, както следва:
- Електронен носител с надпис „Документи ОП № 1 „Пи Ес Пи“ ЕООД;
- Опис на документите, съдържащи се в офертата на „Пи Ес Пи“ ЕООД - Образец № 1,
подписан и подпечатан от Юлиан Димов - Управител, стр. 1-3;
- 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, подписан и подпечатан от
Юлиан Димов, в качеството му на Управител, стр.4-7;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) - Приложение № 7, подписан и подпечатан от Юлиан Димов - Управител,
стр.8 - стр.29;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) - Приложение № 7, подписан от Евгения Георгиева, стр.30 - стр.44;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) - Приложение № 7, подписан от Даниела Кънева, стр.45 - стр.49;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) - Приложение № 7, подписан от Искра Канева, стр.50 - стр.64;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) - Приложение № 7, подписан от Ася Малакова, стр.65 - стр.79;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) - Приложение № 7, подписан от Маргарита Чемишанова, стр.80 - стр.94;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) - Приложение № 7, подписан от Владимир Канев, стр.95 - стр. 109;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) - Приложение № 7, подписан от Георги Димитров, стр.110 - стр. 124;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) - Приложение № 7, подписан от Христофор Найденов, стр. 125 - стр. 139;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) - Приложение № 7, подписан от Мария Антонова, стр. 140 - стр. 154;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) - Приложение № 7, подписан от Люба Аладжем - Косева, стр. 155 - стр. 169;
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- Декларации за ангажираност на експертите, подписани от, както следва: Евгения
Георгиева, Даниела Кънева, Искра Канева, Ася Малакова, Маргарита Чемишанова,
Владимир Канев, Георги Димитров, Христофор Найденов, Мария Антонова, Люба
Аладжем- Косева, стр. 1 7 0 - 179;
- Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици - Образец № 3, подписана и подпечатана от Юлиан Димов, стр. 180-181;
- Декларация във връзка с чл. 101, ал.11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т.4 от ЗОП Образец № 10, подписана и подпечатана от Юлиан Димов - Управител на „Пи Ес Пи“,
стр. 182-183;
III.
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.

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри”, запечатан и непрозрачен,
папка с документи и информация и класьор с документи и информация.
В папката се съдържат следните документи и информация:
- Опис на документите, съдържащи се в офертата на Консорциум „Инфраструктура“,
подписан и подпечатан от
Кристиян Дешков - Представляващ Консорциум
„Инфраструктура“ - Образец № 1, стр. 1-2;
- 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, подписана и подпечатана от
Кристиян Дешков - Представляващ Консорциум „Инфраструктура“, стр.3-5;
- 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, подписана и подпечатана от
Кристиян Дешков - Управител на „Планекс Инфраструктура“ ООД, стр. 6 - 8 ;
- 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, подписана и подпечатана от
инж. Христо Димитров - Управител на „Планекс“ ЕООД, стр. 9 - 1 0 ;
- 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, подписана и подпечатана от
Пламен Иванов - Управител на „АРХМАСТЕР“ ЕООД, стр. 1 1 -1 2 ;
- Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл.
40, ал. 1 от ППЗОП независимо от наименованието на органите, в които участват, или
длъжностите, които заемат, подписан и подпечатан Пламен Иванов - Управител на
“АРХМАСТЕР“ ЕООД, стр. 12;
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- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) - Приложение № 7, подписан и подпечатан от Кристиян Дешков Представляващ Консорциум „Инфраструктура, стр. 1 3 -3 0 ;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) - Приложение № 7, подписан и подпечатан от Кристиян Дешков - Управител
на „Планекс Инфраструктура“ ООД, стр. 3 1 - 4 8 ;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) - Приложение № 7, подписан и подпечатан от инж. Христо Димитров Управител на „Планекс“ ЕООД, стр. 49 - 66;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) - Приложение № 7, подписан и подпечатан от Пламен Иванов —Управител на
“АРХМАСТЕР“ ЕООД, стр. 67 - 84;
- Допълнително споразумение към споразумение за създаване на консорциум от
07.04.2015 г„ подписано между „Планекс“ ЕООД и „Планекс Инфраструктура“ ООД
като участници в Консорциум „Инфраструктура“ на 06.01.2017 г., подписано и
подпечатано от Христо Димитров - управител на „Планекс“ ООД и Кристиян Дешков управител на „Планекс Инфраструктура“ ООД, стр. 8 5 -8 7 ;
- Споразумение за създаване на консорциум, сключено на 07. април 2015 г.между
„Планекс Инфраструктура“ ООД и „Планекс“ ООД, заверено копие, стр. 88 - 92;
- Допълнително споразумение към споразумение за създаване на консорциум от
07.04.2015 г., подписано между „Планекс“ ЕООД и „Планекс Инфраструктура“ ООД
като участници в Консорциум „Инфраструктура“ на 07.12.2015 г., заверено копие, стр.
93;
- Споразумение, сключено на 03.05.2016 г. между Кристиян Дешков и Христо
Димитров, във връзка със сключено споразумение за създаване на Консорциум
„Инфраструктура“ от 07.04.2015 г., заверено копие, стр. 94;
- Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици - Образец № 3, подписана и подпечатана от Кристиян Дешков, стр. 95 96;
- Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици - Образец № 3, подписана и подпечатана от Кристиян Дешков, стр. 97 98;
- Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици - Образец № 3, подписана и подпечатана от инж. Христо Димитров, стр.
9 9 - 100;
- Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици - Образец № 3, подписана и подпечатана от инж. Христо Димитров, стр.
1 0 1 - 102 ;

- Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици - Образец № 3, подписана и подпечатана от Пламен Иванов, стр. 103 104;
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- Декларация във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП
Образец № 10, подписана и подпечатана от Кристиян Дешков, стр. 105 - 106;
- Декларация във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП
Образец № 10, подписана и подпечатана от Кристиян Дешков, стр. 107 - 108;
- Декларация във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП
Образец № 10, подписана и подпечатана от инж. Христо Димитров, стр. 109 - 110;
- Декларация във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП
Образец № 10, подписана и подпечатана от Пламен Иванов, стр. 111-112;
- Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец №1 1 , подписана
подпечатана от Пламен Иванов.

и

IV.
Оферта с вх. № 53-754-1/19.01.2017 в 13:39 ч. на участника ДЗЗД
„Момина крепост 2017“ е 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 е
административен адрес гр. Велико Търново, ул."Георги Живков" №1, вх. А, вх. Б,
вх. В, вх. Г, вх.Д, вх.Е, вх.Ж
Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри”, запечатан и непрозрачен и
класьор с документи и информация, както следва:
- Електронен носител;
- Опис на документите, съдържащи се в офертата на ДЗЗД „Момина крепост 2017“ Образец № 1, подписан и подпечатан от Димитрина Матева - представляващ
обединението, стр. 1 - 2 ;
-Споразумение за обединение от 11.01.2017 г- между „Строй контрол Инвест“ ЕООД,
„Билдинг Комфорт“ ЕООД и „Билдком БГ“-оригинал, стр. 3-8;
- 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, подписана и подпечатана от
Димитрина Матева - представляващ обединението, стр. 10 - 14;
- 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, подписана и подпечатана от
Димитрина Матева - управител на „Строй контрол Инвест“ ЕООД, стр. 15 - 17;
- 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, подписана и подпечатана от
Андрей Тодоров - управител на „Билдинг Комфорт“ ЕООД, стр. 18 - 19;
- 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, подписана и подпечатана от
Георги Георгиев - управител на „Билдком БГ“, стр.20 - 23;
- 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
7

участват, или длъжностите, които заемат - Образец № 2, подписана и подпечатана от
Тодор Николов, стр.24 - 25;
- 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, подписана и подпечатана от
Живка Петрова, стр.26 - 27;
- 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, подписана и подпечатана от
Иван Стратиев, стр.28 - 29;
- 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, подписана и подпечатана от
Тодорка Тенева, стр. 30 - 31;
- 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, подписана и подпечатана от
Борислав Дачев, стр.32 - 33;
- 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, подписана и подпечатана ог
Стоян Попов, стр.34 - 35;
- 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, подписана и подпечатана от
Виргиния Петракиева, стр.36 - 37;
- Информация, съгласно чл. 44, ал.1 от ППЗОП относно правно-организационната
форма, под която се осъществява дейността, както и списък на всички задължени литта
по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които
участват, или длъжностите, които заемат - Образец № 2, подписана и подпечатана от
Георги Колев, стр.38 - 39;
- 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, подписана и подпечатана от
Калинка Станкова, стр.40 - 41;
- 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, подписана и подпечатана от
Слава Димитрова, стр.42 - 43;
- 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
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участват, или длъжностите, които заемат - Образец № 2, подписана и подпечатана от
Грета Недялкова, стр.44 - 45;
- 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, подписана и подпечатана от
Димитър Йовчев, стр.46 - 47;
- 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, подписана и подпечатана от
Иван Димчев, стр.48 - 49;
- 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, подписана и подпечатана от
Иванка Коемджиева-Господинова, стр.50 - 51;
- 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, подписана и подпечатана от
Кирил Василев, стр.52 - 53;
-Декларация за ангажираност на експерта Тодор Николов - стр. 54;
-Декларация за ангажираност на експерта Живка Петрова - стр. 55;
-Декларация за ангажираност на експерта Иван Стратиев - стр. 56;
-Декларация за ангажираност на експерта Тодорка Тенева - стр. 57;
-Договор за сътрудничество между „Билдком БГ“ ЕООД и Борислав Дачев - стр. 58-59;
-Договор за сътрудничество между „Билдком БГ“ ЕООД и Стоян Попов - стр. 60-61;
-Договор за сътрудничество между „Билдком БГ“ ЕООД и Виргиния Петракиева - стр.
62-63;
-Договор за сътрудничество между „Билдком БГ“ ЕООД и Георги Колев - стр. 64-65;
-Договор за сътрудничество между „Билдком БГ“ ЕООД и Калинка Станкова - стр. 6667;
-Договор за сътрудничество между „Билдком БГ“ ЕООД и Слава Димитрова - стр. 6869;
-Договор за сътрудничество между „Билдком БГ“ ЕООД и Грета Недялкова - стр. 7071;
-Договор за сътрудничество между „Билдком БГ“ ЕООД и Иван Димчев - стр. 72-73;
-Договор за сътрудничество между „Билдком БГ“ ЕООД и Иванка КоемджиеваГосподинова - стр. 74-75;
-Договор за сътрудничество между „Билдком БГ“ ЕООД и Кирил Василев - стр. 76-77;
-Договор за сътрудничество между „Билдком БГ“ ЕООД и Димитър Йовчев - стр. 7879;
- Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици- Образец № 3, подписана и подпечатана от Димитрина Матева представляващ обединението, стр.80 - 81;
- Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
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собственици- Образец № 3, подписана и подпечатана от Димитрина Матева управител на „Строй контрол Инвест“ ЕООД, стр.82 - 83;
- Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици- Образец № 3, подписана и подпечатана от Андрей Тодоров - управител
на „Билдинг Комфорт“ ЕООД, стр.84 - 85;
- Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици- Образец № 3, подписана и подпечатана от Георги Георгиев - управител
на „Билдком БГ“, стр.86 - 87;
- Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици- Образец № 3, подписана и подпечатана от Тодор Николов, стр.88 - 89;
- Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици- Образец № 3, подписана и подпечатана от Живка Петрова, стр.90 - 91;
- Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици- Образец № 3, подписана и подпечатана от Иван Стратиев, стр.92 - 93;
- Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици- Образец № 3, подписана и подпечатана от Тодорка Тенева, стр.94 - 95;
- Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици- Образец № 3, подписана и подпечатана от Борислав Дачев, стр.96 - 97;
- Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици- Образец № 3, подписана и подпечатана от Стоян Попов, стр.98 - 99;
- Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици- Образец № 3, подписана и подпечатана от Виргиния Петракиева, стр. 100
- 101 ;

- Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици- Образец № 3, подписана и подпечатана от Георги Колев, стр. 102 - 103;
- Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици- Образец № 3, подписана и подпечатана от Кирилка Станкова, стр. 104 105;
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- Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици- Образец № 3, подписана и подпечатана от Слава Димитрова, стр.106 107;
- Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици- Образец № 3, подписана и подпечатана от Грета Недялкова, стр. 108 109;
- Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици- Образец № 3, подписана и подпечатана от Димитър Йовчев, стр. 110 ill;
- Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици- Образец № 3, подписана и подпечатана от Иван Димчев, стр.112 - 113;
- Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици- Образец № 3, подписана и подпечатана от Иванка КоемджиеваГосподинова, стр. 114 - 115;
- Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици- Образец № 3, подписана и подпечатана от Кирил Василев, стр.116 - 117;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), подписан и подпечатан от Димитринка Матева, представляваща
обединението, стр. 118- стр. 143;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), подписан и подпечатан от Димитрина Матева - управител на „Строй контрол
Инвест“ ЕООД, стр. 144- стр. 160;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), подписан и подпечатана от Андрей Тодоров - управител на „Билдинг
Комфорт“ ЕООД, стр. 161- стр. 180;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), подписан и подпечатана Георги Георгиев - управител на „Билдком БГ“,
стр.181- стр.203;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), подписан и подпечатана Тодор Николов, стр.204- стр.219;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), подписан и подпечатана Живка Петрова , стр.220- стр.235;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), подписан и подпечатана Иван Стратиев , стр.236- стр.251;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), подписан и подпечатана Тодорка Тенева , стр.252- стр.267;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), подписан и подпечатана Борислав Дачев , стр.268- стр.286;
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- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), подписан и подпечатана Стоян Попов, стр.287- стр.304;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), подписан и подпечатана Виргиния Петракиева, стр.305- стр.323;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), подписан и подпечатана Ееорги Колев, стр.324- стр.342;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), подписан и подпечатана Калинка Станкова, стр.343- стр.359;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), подписан и подпечатана Слава Димитрова, стр.360- стр.377;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), подписан и подпечатана Грета Недялкова, стр.378- стр.395;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), подписан и подпечатана Димитър Йовчев, стр.396- стр.412;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), подписан и подпечатана Иван Димчев, стр.413- стр.429;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), подписан и подпечатана Иванка Коемджиева-Господинова, стр.430- стр.447;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), подписан и подпечатана Кирил Василев, стр.448- стр.464;
-Удостоверение от КСБ на името на „Строй контрол Инвест“ ЕООД и талон -стр.465;
-Удостоверение от КСБ на името на „Строй контрол Инвест“ ЕООД и талон -стр.466;
-Удостоверение от КСБ на името на „Строй контрол Инвест“ ЕООД и талон -стр.467;
-Удостоверение от КСБ на името на „Строй контрол Инвест“ ЕООД и талон -стр.468;
-Удостоверение от КСБ на името на „Строй контрол Инвест“ ЕООД и талон -стр.469;
-Удостоверение от КСБ на името на „Билдинг Комфорт“ ЕООД и талон -стр.470;
-Удостоверение от КСБ на името на „Билдинг Комфорт“ ЕООД и талон -стр.471;
-Удостоверение от КСБ на името на „Билдинг Комфорт“ ЕООД и талон -стр.472;
-Удостоверение от КСБ на името на „Билдинг Комфорт“ ЕООД и талон -стр.473;
-Удостоверение от КСБ на името на „Билдинг Комфорт“ ЕООД и талон -стр.474;
-Застрахователна полица по застраховка „Професионална отговорност на участниците в
проектирането и строителството“ издадена на името на „Строй контрол Инвест“ ЕООДстр. 475-476;
-Застрахователна полица по застраховка „Професионална отговорност на участниците в
проектирането и строителството“ издадена на името на „Билдинг Комфорт“ ЕООД стр.477-478;
-Застрахователна полица по застраховка „Професионална отговорност на участниците в
проектирането и строителството“ издадена на името на Георги Колев -стр.479-480;
-Застрахователна полица по застраховка „Професионална отговорност на участниците в
проектирането и строителството“ издадена на името на Здравка Славчева -стр.481;
-Застрахователна полица по застраховка „Професионална отговорност на участниците в
проектирането и строителството“ издадена на името на Виргиния Петракиева -стр.482;
-Застрахователна полица по застраховка „Професионална отговорност на участниците в
проектирането и строителството“ издадена на името на Велко Пощов -стр.483;
-Застрахователна полица по застраховка „Професионална отговорност на участниците в
проектирането и строителството“ издадена на името на Албена Канева -стр.484;
-Застрахователна полица по застраховка „Професионална отговорност на участниците в
проектирането и строителството“ издадена на името на Стоян Попов -стр.485;
-Застрахователна полица по застраховка „Професионална отговорност на участниците в
проектирането и строителството“ издадена на името на Борислав Дачев -стр.486;
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-Удостоверение за добро изпълнение издадено от „Профилактика, рехабилитация и
отдих“ ЕАД на „Билдинг Комфорт“ ЕООД - стр. 487-488;
-Удостоверение за добро изпълнение издадено от община Стара Загора на „Билдинг
Комфорт“ ЕООД - стр. 489;
-Удостоверение за добро изпълнение издадено от Община Никола Козлево, област
Шумен на „Билдинг Комфорт“ ЕООД - стр. 490;
-Референция издадена от ТП „Държавно ловно стопанство Ропотамо“ на „Билдинг
Комфорт“ ЕООД - стр. 491;
-Референция издадена от ПРО ЕАД - клон Боровец на „Билдинг Комфорт“ ЕООД - стр.
492;
-Удостоверение за добро изпълнение издадено от община Каолиново на „Билдинг
Комфорт“ ЕООД - стр. 493-494;
-Удостоверение за добро изпълнение издадено от „СТРОЙКОЛУКС“ ООД на „Билдком
БГ“ ЕООД - стр. 495-496;
-Сертификат ISO 9001:2008 издаден на „Строй контрол Инвест“ ЕООД-стр.497;
-Сертификат ISO 9001:2008 издаден на „Строй контрол Инвест“ ЕООД на чужд езикстр.498;
-Сертификат ISO 9001:2008 издаден на „Билдинг Комфорт“ ЕООД -стр.499;
-Сертификат ISO 9001:2008 издаден на „Билдинг Комфорт“ ЕООД на чужд език стр.500;
-Сертификат ISO 9001:2008 издаден на „Билдком БГ“ ЕООД -стр.501;
-Сертификат ISO 14001:2004 издаден на „Строй Контрол Инвест“ ЕООД-стр.502;
-Сертификат ISO 14001:2004 издаден на „Строй Контрол Инвест“ ЕООД на чужд език стр.503;
-Сертификат ISO 14001:2004 издаден на „Билдинг Комфорт“ ЕООД -стр 504;
-Сертификат ISO 14001:2004 издаден на „Билдинг Комфорт“ ЕООД -н а чужд език
стр.505;
-Сертификат ISO 14001:2005 издаден на „Билдком БГ“ ЕООД -стр.506;
- Декларация във връзка с чл. 101, ал.11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т.4 от ЗОПОбразец № 10, подписана и подпечатана от Димитрина Матева като представляващ
обединението, стр. 507;
- Декларация във връзка с чл. 101, ал.11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т.4 от ЗОПОбразец № 10, подписана и подпечатана от Димитрина Матева като управител на
„Строй Контрол Инвест“ ЕООД, стр. 508;
- Декларация във връзка с чл. 101, ал.11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т.4 от ЗОПОбразец № 10, подписана и подпечатана от Андрей Тодоров като управител на
„Билдинг Комфорт“ ЕООД, стр. 509;
- Декларация във връзка с чл. 101, ал.11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т.4 от ЗОПОбразец № 10, подписана и подпечатана от Георги Георгиев като управител на
„Билдком БГ“ ЕООД, стр. 510-511;
V.
Оферта с вх. № 53-756-1/19.01.2017 г. в 15:46 ч. на участника Обединение
„ТРЕЙС-АРХ“ с ЕИК: 177067692, с наименование на участниците в обединението:
„ТРЕЙС - БУРГАС“ ЕАД с ЕИК: 200627706 и „АРХОНТ“ ЕООД с ЕИК:
131544346, е 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@tracebg.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
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Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри”, запечатан и непрозрачен и
класьор с документи и информация, както следва:
- Електронен носител с надпис Обединение „Трейс-Арх“, Заявление и техническо
предложение ОПЛ;
- Заглавна страница „Заявление за участие“, Обособена позиция №1 - Многофамилна
жилищна сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Георги Ж ивков“ №
1, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г, вх. Д, вх. Е, вх. Ж;
- Опис на документите, съдържащи се в офертата на Обединение “ТРЕЙС - АРХ“ Образец № 1, подписан и подпечатан от инж. Румен Запрянов - Управляващ
представител на Обединение „Трейс-Арх“, стр. 1 - 5 ;
- 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, подписана и подпечатана от
инж. Румен Запрянов - Изпълнителен директор на „Трейс - Бургас“ ЕАД, стр.6 - 8;
- 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, подписана и подпечатана от
Иво Тренчев - Управител на „АРХОНТ“ ЕООД, съдружник в Обединение “ТРЕЙС АРХ“, стр.9 - 10;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), подписан и подпечатан от Румен Запрянов, Мария Панева и Павел Павлов,
стр.11- стр.33;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), подписан и подпечатан от Иво Тренчев, стр.34- стр.53;
- Договор за създаване на обединение, подписан на 03.05.2016г. между „ТРЕЙС БУРГАС“ ЕАД и „АРХОНТ“ ЕООД, заверено копие, стр. 5 4 - 5 7 ;
- Анекс № 1 към Договор за създаване на Обединение от 03.05.2016г„ подписан и
подпечатан от Румен Запрянов - за и от името на „Трейс - Бургас“ ЕАД, и от Иво
Тренчев - за и от името на “Архонт“ ЕООД, стр. 58- 59;
- Информация от Регистър Булстат, заверено копие, стр. 60 - 62;
- Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици- Образец № 3, подписана и подпечатана от
Румен Запрянов Изпълнителен директор на „Трейс - Бургас“ ЕАД, член на Обединение„Трейс-Арх“,
стр. 63-64;
- Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици - Образец № 3, подписана и подпечатана от Иво Тренчев, стр. 65 - 66;
- Декларация във връзка с чл. 101, ал.11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т.4 от ЗОПОбразец № 10, подписана и подпечатана от инж. Румен Запрянов, стр. 67-68;
- Декларация във връзка с чл. 101, ал.11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т.4 от ЗОПОбразец № 10, подписана и подпечатана от Иво Тренчев, стр. 69-70;
Председателя на комисията на основание чл. 51, ал.4, т.1 от ППЗОП определя
следния прогнозен график за работа на комисията:
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1.Най- късно до 23.02.2017 г., всеки от членовете на комисията трябва лично да
разгледа документите и информацията в офертите за съответствие с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Място на
съхранение на документите, свързани с обществената поръчка до приключване
работата на комисията- стая архив на отдел ОП, където офертите са на разположение
на членовете на комисията за преглед и анализ.
2.Най- късно на дата 24.02.2017 г. комисията трябва да проведе заседание за да
обсъди и изготви Протокол № 2 за съответствието на участниците с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, като установи
липсата или наличието на документи и информация, изискани от възложителя,
съгласно предварително обявените условия относно личното състояние и критериите
за подбор. Проверка ще обхваща и съдържанието и редовността на документите във
връзка с личното състояние и критериите за подбор, както и представяне и подписване
на декларации, образци и ЕЕДОП от изискуемите лица и изпълнение на други
изисквания на обявлението, документацията и образците към нея.
3. Дата за отваряне на Ценовите предложения най- късно до: 31.03.2017 г.,
преди която дата се планира всеки от комисията да разгледа подробно всяка една от
постъпилите в срока оферти и да изгради своето мнение относно съответствието с
предварително обявените условия.
Комисията приключи работа в 16:30 часа
Настоящият протокол се съставиш два еднообразни екземпляра.

ПРЕДСЕДАТЕЛ^/йнж. Динко Кечев - Директор на дирекция
устройство на територията” в Община Велико Търново;

„Строителство и

И ЧЛЕН(р»ВЕ:
1. Надя Петрова -

„Обществени поръчки”;

v ....

3. инж. Марин Мирчев - Главен експерт „Техническа инфраструктура”;

.1....................................

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

5 . Николина Ангелова - Старши експерт Дирекция ОП;

6. инж. Свиле^Димитров от “ИНВЕСТСТРОЙ 92” ЕООД.
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Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

