
лш-иш. X ЕВРОПЕИСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

Д О К Л А Д 
във връзка с чл. 60, ал. 1 от ППЗОП 

Днес на дата 29.05.2017 г., Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 1 
от ППЗОП, назначена със Заповед № РД 22-624/24.04.2017 г. на Кмета на Община Велико 
Търново, 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". 

изготви настоящия доклад на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 60, ал. 1 от 
ППЗОП за резултатите от своята работа във връзка с разглеждане на постъпилите оферти 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", открита с Решение РД 24-12 от дата 16.02.2017 г. на Кмета на Община 
Велико Търново, с публикувано обявление от дата 20.02.2017 с ID 772716 в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП и уникален номер 00073-2017-0008, с адрес на профила на 
купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-
kupuvacha/457. 

I. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА, НОМЕР И ДАТА НА ЗАПОВЕДТА ЗА 
НАЗНАЧАВАНЕ НА КОМИСИЯТА. 

Със Заповед № РД 22-624/24.04.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново е 
назначена 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". 

„ Този докучент 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 становигце на Европейския съюз и Управляващия орган на 

ОПРР 2014-2020 г.". 

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-
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ЕВРОПЕИСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

със задача: да провери съответствието на офертите с предварително обявените от 
Възложителя условия, да разгледа, оцени и класира допуснатите оферти за изпълнение на 
обществената поръчка, 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 проведе заседание на дата 24.04.2017 г. от 11:00 часа в заседателна зала в 
сградата на Община Велико Търново. За работата си комисията да състави протокол и доклад 
за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, съгласно чл. 60, ал. 1 от ППЗОП. 
Срокът за работа на комисията е до 24.10.2017 г. 

II. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС. УЧАСТНИЦИ В 
ПРОЦЕДУРАТА. ДЕЙСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И 
ОЦЕНЯВАНЕ НА ВСЯКА ОТ ОФЕРТИТЕ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА 
УЧАСТНИЦИ. МОТИВИ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ВСЕКИ 
УЧАСТНИК. 

II.1 ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРОВЕДЕНО НА 24.04.2017 г. 
Съгласно Заповед № РД 22-624/24.04.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново на 

24.04.2017 г. от 11:00 часа в сградата на Община Велико Търново се проведе първото 
заседание на комисията. 

Заседанието започна след получаване на представените оферти и протокола по чл. 48, 
ал. 6 от ППЗОП. В обявения срок за подаване на оферти, а именно до 21.04.2017 г. са 
постъпили следните оферти: 

1. 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; 

2. 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 

След получаване на списъка с участниците членовете на комисията подписаха 
декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП. 

На заседанието на комисията присъства Магбуле Мехмедова, упълномощен 
представител на участника „ПК ИНЖЕНЕРИНГ" ДЗЗД, представи пълномощно и удостовери 
присъствието си чрез подписване на протокол за присъствие. 

Председателят на комисията, Жоро Ковачев - Главен експерт в дирекция СДЗ в 
Община Велико Търново, изчете Заповед № РД 22-624/24.04.2017 г. на Кмета на Община 
Велико Търново, представи комисията и оповести нейните задачи: да провери съответствието 
на офертите с предварително обявените от Възложителя условия, да разгледа, оцени и класира 
допуснатите оферти за изпълнение на обществената поръчка. 

„ Този документ е създаден в рамките на проект „ Изграждане на кризисен център за лиг/а " който се осъществява с финансоватg 
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.". 

mailto:office@kidatgroup.com


ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

Комисията започна да отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните 
непрозрачни опаковки в присъствието на единствения присъстващ представител на 
участниците. При отваряне на офертите стриктно се приложи чл. 54, ал. 3, ал. 4, ал. 5 от 
ППЗОП, а именно: 

След отваряне на всяка запечатана непрозрачна опаковка, комисията извърши 
проверка за наличието на един или два плика „Предлагани ценови параметри", в зависимост 
от това за колко позиции е подадена офертата, и оповести нейното съдържание. Трима от 
членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликовете с надпис 
„Предлагани ценови параметри" на всички постъпили оферти. По предложение на комисията 
присъстващият на заседанието представител подписа техническото предложение и пликът с 
надпис „Предлагани ценови параметри" на конкурентният участник. 

След приключване на публичната част от заседанието, комисията приключи своята 
работа и насрочи следващо заседание за 16.05.17 г., на което да обсъди съответствието на 
представените документи с изискванията за лично състояние и критериите за подбор. 

11.2 ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРОВЕДЕНО НА 16.05.2017 г. 
На своето второ заседание, проведено на 16.05.2017 г. от 10:00 ч., комисията пристъпи 

към разглеждане и проверка на представените от участниците документи по чл. 39, ал. 2 от 
ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя. Комисията протоколира всяка липса, непълнота или 
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 
несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор в протокол 
№ 1 от дата 16.05.2017 г. 

В съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП комисията даде 5 работни дни от 
получаването на протокола на двамата участници, по отношение на които бе констатирано 
несъответствие или липса на информация, да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или 
други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Комисията 
приключи работа в 12:00 часа и насрочи следващо си заседание след получаване на 
отговорите на участниците по констатациите в протокол № 1. Препис от протокола беше 
изпратен на всички участници чрез куриер. В същият ден протоколът бе публикуван и в 
Профила на купувача на адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/457 

11.3 ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРОВЕДЕНО НА 29.05.2017 г. 
На третото заседание на комисията, което се проведе на 29.05.2017 г. от 11:00 ч., се 

премина към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието 
на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 

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 

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

регионално развитие. Цяпата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви 
обстоятелства не може да се счита, че този доку цент отразява официалното становище на Европейския съюз и Управлявагция орган на 

ОПРР 2014-2020 г. ". 

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/457
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изброените там обстоятелства не са налице за участника. Съгласно чл. 56, ал. 1 от ППЗОП 
офертата на участника не бе разглеждана. 

Участникът „ПК ИНЖЕНЕРИНГ" ДЗЗД бе представил изисканите документи и 
информация и бе допуснат до оценка на техническото му предложение. 

При Разглеждане на Техническото му предложение Комисията констатира следното: 

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. 

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. 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА. 

Списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата при мотиви, 
отразени в протокол № 2 от 29.05.2017 г. от работата на комисията и посочени в 
настоящия доклад: 

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

С оглед на това, че нито една от офертите не отговаря на условията съответно на закона или 
поставени от Възложителя, Комисията предлага за отстраняване и двамата участници. 

Настоящия доклад на комисията се предава на Възложителя за утвърждаване на 
основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал. 3 от ППЗОП. 

Към доклада се прилагат протоколите от работата на комисията Протокол № 1, 
Протокол № 2, всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, заедно с цялата 
документация по процедура с предмет: „Изграждане на кризисен център за лица" открита с 
Решение РД 24-12 от дата 16.02.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново с уникален 
номер на процедурата 00073-2017-0008 в регистъра на АОП и публикувано обявление на дата 
20.02.2017 с ID 772716 в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на 

„ Този документ е създаден в рамките на проект „ Изграждане на кризисен център за лгща " който се осъществява с финансовапЩ 
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.". 

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
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профила на купувача на Община Велико Търново https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-
kupuvacha/457/. 

Настоящият доклад се състави и подписа в един екземпляр от комисия, назначена със 
№ РД 22-624/24.04.2017 г., както следва: 

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" 
^ 
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ПОЛУЧИХ доклада на комисията на дата , , 

Подпис: г. с-. 
ИНЖ. ДА^рзретДИМИ^РбВ ПАНОВ 
Кмет р&Юбъуица Ве чико Търново 

УТВЪРЖДАВАМ доклада на комисията н^<дата: / . . . . / . . . . . .• 

Подпис:..*-* 
ИНЖ. ДАНИЕЛ^ДИМЙТРОВ ПАНОВ 
Кмет на Обгцг^а-Делико^рново 

т<йттл 

„ Този документ е създаден в рамките на проект ,, Изграждане на кризисен център за лица " който се осъществява с финансоват 
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 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.". 

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-
yavor
Text Box
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, 
във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни.



