
ЕВРОПЕИСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

ПРОТОКОЛ № 1 

Днес на дата 24.04.2017 г. в 11:00 часа в сградата на Община Велико Търново в 
стая 306, 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 22-624/24.04.2017 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: „Изграждане на кризисен център за 
лица" с уникален номер на поръчката в РОП 00073-2017-0008 и публикувано 
обявление от дата 20.02.2017 с ID 772716. в Регистъра на обществените поръчки на 
АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profll-na-kupuvacha/457/ 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Жоро Ковачев - Главен експерт в дирекция СДЗ; 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1. инж. Мартин Пандулчев - Старши експерт в Отдел „Устройство на територията"; 

2. инж. Мариана Иванова - Старши експерт в Дирекция "Проекти и програми"; 

3. Явор Иванов - Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки"; 

4. инж. Вяра Димитрова - Главен експерт в Отдел „Техническа инфраструктура". 

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 присъства Магбуле Мехмедова, упълномощен 
представител на участника „ПК ИНЖЕНЕРИНГ" ДЗЗД и представи пълномощно. 

Жоро Ковачев - Главен експерт в дирекция „СДЗ" в Община Велико Търново, 
изчете Заповед РД 22-624/24.04.2017 г., представи комисията и оповести нейните 
задачи. 

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. 

,, Този документ е създаден в рамките на проект „ Изграждане на кризисен център за лица " който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г„ съфинансирана от Европейския съюз, чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цячата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико 
Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. ". 
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ЕВРОПЕИСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 8 РАСТЕЖ 

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 опаковка. Трима от 
членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри" на всяка от постъпилите оферти. 

Комисията в съответствие с чл. 54, ал.З от ППЗОП оповести съдържането на опаковките, 
както следва: 

I. Оферта от „ПК ИНЖЕНЕРИНГ" ДЗЗД с вх. № 5300-1022-1/20.04.2017 г. от 16:38 
часа., с ЕИК: 121625981; адрес за кореспонденция: град София, ул. Ралевица 98, ет. 
1 над партер, телефон: 02/ 980 22 99; факс: 02/ 986 22 36; електронна поща за 
кореспонденция: nikolov.yulian@ptc-bg.com; 

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията констатира 
наличието на - документи и информация и непрозрачен, запечатан и с ненарушена 
цялост плик с надпис „Предлагани ценови параметри". Трима от членовете на 
комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри". 

Съдържание на документите: 

1. Опис на документите, оригинал подписан и подпечатан стр. 1; 

2. ЕЕДОП на Политрейд Кънстръкшън ЕООД, оригинал подписан и подпечатан от 
Валентин Милушев, Лъчезар Лалов, Петър Христов, Паулина Христова, Михаела 
Христова от стр.2 до стр.27; 

3. ЕЕДОП на Климатроник ЕООД, оригинал подписан от Цветан Кордев и Цветелина 
Персийска от стр.28 до стр.49; 

4. ЕЕДОП на ПК ИНЖЕНЕРИНГ ДЗЗД, оригинал подписан от Валентин Милушев, 
Лъчезар Лалов, Петър Христов, Паулина Христова, Михаела Христова, Цветан Кордев и 
Цветелина Персийска от стр.50 до стр. 76; 

5. Заверено копие на Договор за създаване на дружество (консорциум) стр.77 до стр.83; 

6. ЕЕДОП на ДОТ ЛАЙН ЕООД, оригинал подписан от Иглика Забунова от стр.84 до 
стр. 104; 

7. Техническо предложение оригинал, подписано и подпечатано от Валентин Милушев 
ведно с Визия за проектиране, технически документации и визуализации на стр. 105 до 
стр. 206; 

8. Електронен носител - 1бр. 

„ Този документ е създаден в рамките на проект „ Изграждане на кризисен център за лица " който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико 
Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. ". 
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ЕВРОПЕИСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

II. Оферта от КИДАТ ГРУП ЕООД с вх. № 5300-16542-1/20.04.2017г. от 16:47 часа, 
ЕИК : 104696104, адрес за кореспонденция: град Велико Търново 5000, ул. 
Освобождение №2; телефон: 0897879410; електронна поща за кореспонденция: 
office@kidatgroup.com. 

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията констатира 
наличието на - документи и информация и непрозрачен, запечатан и с ненарушена 
цялост плика с надпис „Предлагани ценови параметри". Трима от членовете на 
комисията и присъстващото лице подписаха техническото предложение и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри". 

Съдържание на документите: 

1. Опис на документите, оригинал подписан и подпечатан 1 стр.; 

2. Заявление за участие, оригинал подписан и подпечатан 1 стр. 

3. ЕЕДОП на КИДАТ ГРУП ЕООД, оригинал подписан и подпечатан от инж. Кирил 
Иванов 19 стр.; 

4. Заверено копие на карта за идентификация по Булстат 1 стр.; 

5. Заверени копия на Удостоверения от ЦПРС - 2 стр.; 

6. Заверено копие Сертификат по БДС EN ISO 9001:2008 - 1 стр.; 

7. Заверено копие Сертификат по БДС EN ISO 14001:2005 - 1 стр.; 

8. Заверени копия на полици на застраховки професионална отговорност на строителя и 
проектанта 8 стр.; 

9. Заверени копия на референции и удостоверения за добро изпълнение 4 стр.; 

10. Техническо предложение оригинал, подписано и подпечатано от Кирил Иванов 4; 

11. Предложение за изпълнение на поръчката - Визия за проектиране, технически 
документации и визуализации 121 стр.; 

12. Електронен носител - 1бр. 

С горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на 
комисията в 12:00 ч., която се оттегли за разглеждане на подадените документи за 
съответствие с изискванията и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

Днес на дата 16.05.2017г., от 10:00ч., Комисията пристъпи към разглеждане на 
документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното 

„ Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на кризисен център за лица" който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико 
Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този доку мент отразява официалното становище на Европейския 

съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. ". 
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РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, на основание чл. 54, ал. 7 
от ППЗОП. 

I. Относно оферта от „ПК ИНЖЕНЕРИНГ" ДЗЗД с вх. № 5300-1022-1/20.04.2017 г. 
от 16:38 часа., с ЕИК: 121625981; адрес за кореспонденция: град София, ул. 
Ралевица 98, ет. 1 над партер, телефон: 02/ 980 22 99; факс: 02/ 986 22 36; електронна 
поща за кореспонденция: nikolov.yulian@ptc-bg.com: 

След като подробно разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП представени 
от участника комисията констатира следното: 

Не е представен подписан документ „Заявление за участие", образец на който е 
наличен в документацията за обществена поръчка в Раздел VII „Образци" на стр. 35. 

Според изискването на чл. 47, ал. 3 във връзка с чл. 39, ал. 2 от ППЗОП 
опаковката следва да съдържа заявление за участие. 

Участникът следва да представи заявление за участие. 

В част III „Основания за изключване", буква „Г" Специфични национални 
основания за изключване в ЕЕДОП, участникът е декларирал, че не е дружество, 
регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез 
гражданско дружество/консорциум. Декларирал е също и че не е свързано лице с друг 
участник в процедурата. 

В раздел I „Условия за участие" от документацията за обществена поръчка е 
посочено още едно основание за отстраняване, наличието на които следва да се 
декларира в Част III, буква „Г" на ЕЕДОП. В раздел I, т. 1 от документацията са 
посочени престъпленията, за които не следва да е постановена присъда. Същите са 
посочени и в чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Не всички от тези престъпления се декларират в 
полето буква „А" на част III от ЕЕДОП, а само тези посочени в Член 57, параграф 1 от 
Директива 2014/24/ЕС. Останалите следва да бъдат декларирани в буква „Г" на същата 
част от ЕЕДОП. 

Тъй като участникът е декларирал изрично определени обстоятелства, не става 
ясно дали посоченият отговор „не" в ЕЕДОП се отнася единствено до изрично 
декларираните обстоятелства или до всички основания за отстраняване посочени в 
документацията и произтичащи от разпоредбите на ЗОП и останалото законодателство 
на Република България. 

За участниците възниква задължението да декларират, че не са осъждани за 
следните престъпления: чл. 194 - 208, чл. 213 а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 от 
НК 

„ Този документ е създаден в рамките на проект „ Изграждане на кризисен център за лица " който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г„ съфинансирана от Европейския съюз, чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Обгцина Велико 
Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. ". 
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РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

Липсата на присъда по горепосочените състави се декларира в Част III, буква „Г" 
на ЕЕДОП. 

Участникът следва да предостави ЕЕДОП, в който е достатъчно да попълни 
единствено полето на Част III, буква „Г", където или изрично да декларира липсата 
на горепосочените обстоятелства. 

Горните обстоятелства се декларират от всички лица, които са задължени да 
подават ЕЕДОП по смисъла на ЗОП и ППЗОП. Допустимо е те да подпишат един или 
повече екземпляри по преценка на участника. Участникът може да се възползва и 
възможността дадена му в чл. 44, ал. 2 от ППЗОП, като предостави електронен достъп до 
ЕЕДОП, в който са декларирани изисканите обстоятелства. В този случай следва да се 
представи декларация съгласно изискванията на правилника. 

II. Относно оферта от КИДАТ ГРУП ЕООД с вх. № 5300-16542-1/20.04.2017г. от 
16:47 часа, ЕИК : 104696104, адрес за кореспонденция: град Велико Търново 5000, 
ул. Освобождение №2; телефон: 0897879410; електронна поща за кореспонденция: 
office@kidatgroup.com. 

В част III „Основания за изключване", буква „Г" Специфични национални 
основания за изключване в ЕЕДОП, участникът е декларирал единствено, че не е 
дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително 
и чрез гражданско дружество/консорциум, както и че не е свързано лице с такова 
дружество. 

В раздел I „Условия за участие" от документацията за обществена поръчка са 
посочени още две основания за отстраняване, наличието на които следва да се декларира 
в Част III, буква „Г" на ЕЕДОП. В раздел I, т. 1 от документацията са посочени 
престъпленията, за които не следва да е постановена присъда. Същите са посочени и в 
чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Не всички от тези престъпления се декларират в полето буква 
„А" на част III от ЕЕДОП, а само тези посочени в Член 57, параграф 1 от Директива 
2014/24/ЕС. Останалите следва да бъдат декларирани в буква „Г" на същата част от 
ЕЕДОП. 

Тъй като участникът е декларирал изрично определени обстоятелства, не става 
ясно дали посоченият отговор „не" в ЕЕДОП се отнася единствено до изрично 
декларираните обстоятелства или до всички основания за отстраняване посочени в 
документацията и произтичащи от разпоредбите на ЗОП и останалото законодателство 
на Република България. 

За участниците възниква задължението да декларират, че не са осъждани за 
следните престъпления: чл. 194 - 208, чл. 213 а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 от 
НК 

„ Този документ е съзОаден в рамките на проект „ Изграждане на кризисен център за лица " който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Обгцина Велико 
Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и Управлявагция орган на ОПРР 2014-2020 г. ". 
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ЕВРОПЕИСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
рргипналяп РАЗДИТИР РЕГИОНИ В РАСТЕЖ РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

Липсата на присъда по горепосочените състави се декларира в Част III, буква „Г" 
на ЕЕДОП. 

В т. 8.4 е посочено, че се отстраняват участници, които са свързани лица. Липсата 
на такова обстоятелства също следва да се декларира в полето на буква „Г". 

Участникът следва да предостави ЕЕДОП, в който е достатъчно да попълни 
единствено полето на Част III, буква „Г", където или изрично да декларира липсата 
на горепосочените обстоятелства. 

В изпълнение на чл. 54, ал. 9 ППЗОП в срок от 5 работни дни от 
получаването на протокола 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 допълнена 
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. 

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

Отговори, постъпили в деловодството на Община Велико Търново след 
изтичане на срока няма да се разглеждат от комисията. При изпращане по пощата 
с препоръчано писмо или по куриер, участникът следва да се съобрази с 
последната дата за постъпване на отговора. Ако последният ден от срока е 
неприсъствен, срокът свършва в следващият присъствен ден. 

Информацията се представя в запечатана, непрозрачна опаковка. Върху 
същата се посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, 
факс, e-mail: (ако има такъв), предметът на обществената поръчка. Информацията се 

„ Този документ е създаден в рамките на проект „ Изграждане на кризисен център за лица " който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г„ съфинансирана от Европейския съюз, чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико 
Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този доку чент отразява официалното становище на Европейския 

съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. ". 
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адресира до председателя на комисията с посочване „в отговор на протокол от 
дата 16.05.2017г. ". 

Протоколът се изготви в два екземпляра, като 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. 

Комисията завърши своята работа в 12:00 часа и насрочи следващо заседание след 
изтичане на установения срок за получаване на отговорите по този протокол. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Жоро Ковачев - Главен експерт в дирекция СДЗ; 

.в-а-и, 

ЕВРОПЕИСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1. инж. Мартин Пандулчев - Старши екгаерт в Отдел „Устройство на 
територията"; 

• -ш- h i 4 

2. инж. Мариана Иванова - Старши експерт в Дирекция^'Прбекти и програми"; 

3. Явор Иванов - Юрисконсулт в Дирекция „Общес4ъ'ени поръчки"; 

4. инж. Вяра Димитрова - Главен експерт в Отдел „Техническа инфраструктура" 

„ Този документ е създаден в рамките на проект „ Изграждане на кризисен център за лица " който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 съфинансирана от Европейския съюз, чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Обгцина Велико 
Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този доку мент отразява официалното становище на Европейския 

съюз и Управлявагция орган на ОПРР 2014-2020 г. ". 
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Text Box
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, 
във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни.




