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ЕВРОПЕИСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО АЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

ПРОТОКОЛ № 2 

Днес на дата 29.05.2017 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, продължи 
разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в обществена поръчка, чрез 
провеждане на открита процедура с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на 
инженеринг на проект „Изграждане на кризисен център за лица" с уникален номер 
на поръчката в РОИ 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.veIiko-
tarnovo.bg/bg/profil-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". 

В законоустановения срок е постъпил един отговор от участника „ПК 
ИНЖЕНЕРИНГ" ДЗЗД с вх.№ 53-1022-2/26.05.17 г. 

Участникът „Кидат Груп" ЕООД не е представил изисканите документи и се 
отстранява от участие в процедурата, на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, тъй като не е 
декларирал съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 1 от ЗОП. Посоченото в този член 
е абсолютна пречка за участие в процедурата и следва да бъде недвусмислено 
установено, че изброените там обстоятелства не са налице за участника. Съгласно чл. 56, 
ал. 1 от ППЗОП офертата на участника няма да бъде разглеждана. 

Комисията пристъпи към отваряне на запечатания, непрозрачен плик с отговора. 

„ 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 ор^ан на ОПРР 2014-2020 г. ". 

1 



яи 

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

I. Отговор от „ПК ИНЖЕНЕРИНГ" ДЗЗД с вх. № 53-1022-2/26.05.17 г., 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, съдържа: 

1. Приложно писмо, оригинал подписан и подпечатан; 
2. Заявление за участие, оригинал, подписано и подпечатано; 
3. ЕЕДОП на Политрейд Кънстръкшън ЕООД, оригинал подписан и подпечатан от 

Валентин Милушев, Лъчезар Лалов, Петър Христов, Паулина Христова, Михаела 
Христова; 

4. ЕЕДОП на Климатроник ЕООД, оригинал подписан от Цветан Кордев и 
Цветелина Персийска; 

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

6. ЕЕДОП на ДОТ ЛАЙН ЕООД, оригинал подписан от Иглика Забунова; 

Участникът отговаря на поставените критерии за подбор и на изискванията за 
лично състояние и се допуска до оценка на Техническото му предложение. 
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ЕВРОПЕИСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

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 подробно разглеждане на техническото предложение на участника 
Комисията стигна до следните изводи: 

На стр. 127 от офертата на участника е посочено, че „Минималната температура, 
при която източникът на топлина може да работи е -18 градуса целзий". Съгласно 
техническата спецификация минималната температура, при която следва да работи 
системата е -20 градуса целзий. В допълнение към това не е налице информация, която 
доказва декларираното в офертата. В Раздел II, т. 8 от документацията за обществена 
поръчка е посочено, че Участникът следва да представи документи доказващи 
твърденията направени в техническото предложение. От представените за източниците 
за топлина документи липсва информация относно минимална температура работа и 
съответно не е доказана дори и работната температура от -18 градуса. 

„ 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 Упра( ляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. ". 
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ЕВРОПЕИСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

01 
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

Горепосоченото обстоятелство е достатъчно условие за отстраняване от участие 
на основание чл. 107, т.2, буква а) от ЗОП - офертата на участника не отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката. 

С оглед на гореизложеното Комисията предлага за отстраняване следните 
участници: 

1. „ПК ИНЖЕНЕРИНГ" ДЗЗД ; 
2. „Кидат Груп" ЕООД. 

Тъй като няма оферта, която да отговаря на условията на Възложителя Комисията 
приключи своята работа. Съгласно чл. 103, ал. 3 от ЗОП предава протоколите от 
работата си на Възложителя, ведно с доклад за резултатите от работата й, като предлага 
процедурата да бъде прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП. 

Протоколът се изготви в два еднакви екземпляра. 

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 СДЗг" 

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"; 

У/ 
4. инж. Вяра Димитрова - Главен експерт в Отдел „Техническа инфраструктура". 
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„ 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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Text Box
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, 
във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни.



