
ПРОТОКОЛ 

Днес 07.04.2017 г. в 11:00 ч. в сградата на Община Велико Търново, Комисията по чл. 51, 
ал.1 ППЗОП. във връзка със чл. 103, ал.1 от ЗОП, назначена със заповед № РД 22-
547/06.04.2017г. на Кмета на Община Велико Търново, започна разглеждането на офертите, 
постъпили във връзка с обявената обществена поръчка, по реда на чл.18. ал.1. т .1, във връзка с 
чл. 20. ал. 1 т. 1, буква ..б" от ЗОП с предмет: Упражняване на строителен надзор и 
извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните 
изисквания към строежите на обект „Подобряване на техническата инфраструктура в 
Западна индустриална зона" в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0003-C01 
„Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона", по процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-0039 "Изпълнение на 
Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020", по Приоритетна 
Ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие на Оперативна програма „Региони в 
растеж" 2014-2020 по позиции: 
Позиция 1: Извършване на строителен надзор 
Позиция 2: Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект с 
основните изисквания към строежите, суникален номер на поръчката в РОП 00073-2017-
0012 и публикувано обявление от дата 27.02.2017г. с ID 773866. в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико 
Търново https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/463/ 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Инж.Цанко Бояджиев - Началник отдел ..ТИ" в Община Велико Търново; 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Явор Иванов - Юрисконсулт в Дирекция Обществени Поръчки в Община Велико Търново; 
2. Юлия Ликоманова -Мутафчиева - Старши експерт в Дирекция ..Проекти и Програми" в 
Община Велико Търново: 
3. Даниела Данчева - Главен счетоводител Община Велико Търново; 
4. Александър Колев - Старши експерт в Дирекция Обществени поръчки в Община Велико 
Търново: 

Заседанието на комисията се проведе в административната сграда на Община Велико 
Търново, зала 306. Комисията се събра в пълен състав. 

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 присъстваха представители на участниците и 
средствата за масово осведомяване. 

Инж.Цанко Бояджиев - Началник отдел ..ТИ" в Община Велико Търново, изчете Заповед 
РД 22-547/06.04.2017 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 

Упрамспясане ни строите.it'll iiui)iop и и lehpiueane пи оценка пи съответствието пи инвестиционния проект с основните ишеквипня към строежите mi ооект „ПоОоорнвиис ни 
техническата инфраструктура в ЗипиОни ипОусшрии.иш юни" в рамките ни проект IU',l6KI-~OPOtll-1.009-0001-COI ..ПоОоорявипе но оишес cpeihiinu в 'uiiaiuia нпАустрии.ти wiiW. no 
процедури m предоставяне пи oeiei>IMC11)1111 финансова помощ li(il6RI-'OP00l-l.001-00.19 "IIшъ.incline пи Интегрирани ii.tauoee 111 гриОско вьнчпаиовявапе и paieiunue 2014-2020", no 
Приоритетна Ос I „Устойчиво и uiiiiie.pupiino гридско ртнптие на Оперативни програма ..Региони в растеж" 2ОИ-2020 по пошцин: 
Попиши I: IIширшкане на cinpoiime.ien naihop 
Поищия 2: И шършвипе па оценки ни съответствието ни инвестиционния проект е основните ишекпапии към строежите, сyniiKU.ien номер на поръчката в РОП ОО1ГЗ-201 "-00I2 и 
пуо.шкувиио оояв/ение от Лота 2~.02.2OI "г. с ID ".1866. в Регистъра пи обществените поръчки на АОП и пъблнклвана на профила на к у п у м ч а на Община Вг.шко Търново 
hltns: цц».\еПко-1апклo.bg'l)g.-'prolll-iia-kiinii\aclia/46.V 

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/463/
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степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия. 
Комисията да проведе заседание на дата 07.04.2017 г. от 11:00 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 ми бъде представен за утвърждаване, като към него да бъдат приложени 
протоколите от работата на комисията и всички документи, изготвени в хода на работа на 
комисията, заедно с цялата документация по процедура с предмет: Упражняване на 
строителен надзор и извършване на оценка на съответствието на инвестиционния 
проект с основните изисквания към строежите на обект „Подобряване на техническата 
инфраструктура в Западна индустриална зона" в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-
0003-С01 „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона", по процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-0039 "Изпълнение на 
Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020", по Приоритетна 
Ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие на Оперативна програма „Региони в 
растеж" 2014-2020 по позиции: 
Позиция 1: Извършване на строителен надзор 
Позиция 2: Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект с 
основните изисквания към строежите, суникален номер на поръчката в РОИ 00073-2017-
0012 и публикувано обявление от дата 27.02.2017г. с ID 773866. в Регистъра на 
обществените поръчки ла АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико 
Търново https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/463/ 

С пиремо - предавателен протокол бяха предадени на комисията постъпилите оферти в 
определения срок посочен в обявлението. Постъпилите оферти са седем както следва: 
1. Вх.№ 5300-4875-1/20.03.2017г. от 09:51ч. на „Агроводинвест" ЕАД; 
2. Вх.№> 53-969-1/03.04.2017г. от 09:49ч. на „СС-Консулт" ЕООД; 
3. Вх.№ 5300-11752-1/04.04.2017г. от 09:32ч. на „Трансконсулт-БГ" ООД; 
4. Вх.№ 5300-5518-1/04.04.2017г. от 10:35ч. на „БСК Инженеринг" АД; 
5. Вх.№ 5300-6446-4/05.04.2017г. от 09:18ч. на ,Лзон" ЕООД; 
6. Вх.№ 5300-17146-1/05.04.2017г. от 10:06ч. на ..Кимтекс ЛС" ООД; 
7. Вх.№ 5300-8920-1/05.04.2017г. от 10:27ч. на ..Строл-1000" АД; 
8. Вх. №5300-673-25/05.04.2017г. от 14:05ч. на ..Инвестстрой-92" ЕООД; 
9. Вх. №5300-673-26/05.04.2017г. от 14:05ч. на ..Инвестстрой-92" ЕООД; 
10. Вх. №5300-1059-1/05.04.2017г. от 16:45ч. на Обединение „Алфа М-Рубикон"; 

Комисията извърши внимателно оглед опаковките на постъпилите оферти и установи 
следното: 
Всички оферти са постъпили в срок. съгласно предварително обявения, в непрозрачни опаковки 
и с ненарушена цялост. 

Комисията започна да отваря 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 извърши проверка за спазване на императивното изискване за непрозрачност 
на Плик ..Предлагани ценови параметри", регламентирано в чл.47, ал.З от ППЗОП от всички 
участници. 

Комисията установи, че пликовете ..Предлагани ценови параметри", на участник 
Обединение „АЛФА М-РУБИКОН " с вх. № 5300-1059-1/05.04.2017г. от 16: 45 часа., адрес 

Упражняване па строителен иадюр и ичвъртвапе ни оценки аа съответствието пи инвестиционния проект <• основните и шсквиния към строежите на обект „Подобряваш- на 
техническата инфраструктура в Западна нпдуешрнаша юни" нрамките на проект li<!l6RFOP0tH-/.009-0003-C0l „Подобряване на витее средата а Западна индустриална юни", но 
процедура ш предоставяне на Semmeidua финансова помощ BG16RFOP00I-I.001-111)39 "Итъ.шеппе на Интегрирани планове ia .•радско вънтановнаанс н ратннше 2014-2020", по 
Приоритетна Ос I „Устойчиво и интегрирано градско paieumue ни Оперативни програми „Региони в растеж" 2014-2020 по ношции: 
По ш чи a I: И lei.puieuue па cmpoume.ieu пад top 
Потния 2: Итършаинс пи оценка па съответствието ни инвестиционния проект с основните ишскватш към строежите, cyuuKu.ien номер ни поръчката в РОП OIH)Z'-20I"-0012 и 
пуо.шкувиао ойяв.1снис ат дата 2~.02.2lll7г. с ID 3S06. в Регистъра на обществените поръчки на АОП v. публикувана па профила ия купувача па Обшнна Ве.шко Търново 
hllps:. «w\v.\eliko-tarnovo.l)g/bg/profil-na-kupuMicha/46.V 
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за кореспонденция: град Габрово, ПК 5300, ул. „Софроний Врачански" № 1 , ет.2, 
тел.0878934383; електронна поща за кореспонденция: alfa m eood(fi)abv.bg ; лице за 
контакти: Ганка Кънчева, за обособена позиция 1 и обособена позиция 2 прозират по 
начин, по който е видима информацията за възнаграждение като се чете: 
- Ние предлагаме да изпълним поръчката за обща цена в размер на 14 988,00 лв.без ДДС, 
17 985,60лв. с ДДС. През затворения плик е възможно да се идентифицират по несъмнен начин 
цифри и букви от съдържащия се в него документ приложение № 6.1 «Ценово предложение». 
Съгласно предварително обявените условия и императивните изисквания на ЗОП плик 
„Предлагани ценови параметри" трябва да е непрозрачен. 
- Ние предлагаме да изпълним поръчката за обща цена в размер на 588,00 лв.без ДДС, 
705.60лв. с ДДС. През затворения плик е възможно да се идентифицират по несъмнен начин 
цифри и букви от съдържащия се в него документ приложение № 6.2 «Ценово предложение». 
Съгласно предварително обявените условия и императивните изисквания на ЗОП плик 
..Предлагани ценови параметри"* трябва да е непрозрачен. 

Понятието "непрозрачност" на плика е въведено за гарантиране тайната на ценовите 
предложения на участниците до отварянето им в публичното заседание по реда на чл. 57, ал.З 
ППЗОП. Волята на законодателя е да се препятства и най-малката възможност за 
предварително >знаване на съдържанието на цялото или на части от ценовото предложение на 
даден участник, което би могло да повлияе върху класирането на участниците. 

Комисията единодушно решава, че е налице правно основание за отстраняване на 
участника от последващо участие в процедурата по обособена позиция №1 и обособена позиция 
№2 на правно основание 107, т.2 от ЗОП, буква „а" от ЗОП, поради представяне на оферта, 
която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

В ..Предлагани ценови параметри" се поставя ценовото предложение на участника -
приложение № 6.1 «Ценово предложение» за обособена позиция №1 и приложение № 6.2 
«Ценово предложение» съответно за обособена позиция №2, който се отваря едва след 
приключване на етапа за проверка на документите за подбор и техническото предложение на 
участниците, за които е установено, че отговарят на изискванията на възложителя. Отварят се 
ценовите оферти само на тези участници, които са допуснати до този етап. 

Участникът не е спазил императивни изисквания на ЗОП, относно задължителното 
представяне на информацията за ценовото предложение в непрозрачен ..Предлагани ценови 
параметри" и не е спазил указанията на документацията. Гореизложените обстоятелства 
мотивират комисията да предложи участника за отстраняване от последващо участие в 
процедурата. 
РЕШЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА СЕ ПОДКРЕПЯ ОТ ПОСТОЯННАТА ПРАКТИКА НА 
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА И ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН 
СЪД КАТО ВИСШ ПРАВОРАЗДАВАТЕЛЕН ОРГАН, ПРИМЕР ЗА КОЯТО СА РЕШЕНИЕ № 
929 ОТ 27.01.2015 Г. НА ВАС ПО АДМ. Д. № 11609/2014 Г., IV О., ДОКЛАДЧИК 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НИНА ДОКТОРОВА ;РЕШЕНИЕ № 3919 ОТ 18.03.2011 Г. НА ВАС ПО АДМ. 
Д. № 921/2011 Г., IV О., ДОКЛАДЧИК СЪДИЯТА ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА; РЕШЕНИЕ № 3919 
ОТ 18.03.2011 Г. НА ВАС ПО АДМ. Д. № 921/2011 Г., IV О., ДОКЛАДЧИК СЪДИЯТА ГАЛИНА 
КАРАГЬОЗОВА;РЕШЕНИЕ № 14153 ОТ 29.10.2013 Г. НА ВАС ПО АДМ. Д. № 10417/2013 Г., IV 
О., ДОКЛАДЧИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ АДЕЛИНА КОВАЧЕВА И ДР. 

Упражняване на cmpoume.ien mid sop и и шършнаие па оценки пи съответствието на инвестиционния проект с основните ишсквапин към строежите на ооект „Подобряване ни 
техническата инфраструктури в Западни ипдустрии.ши юни" и рамките пи проект Н(П6Ш'ОРО01-1.009-0003-СО1 „Подобряване па оишес средата в Западна индустриална юии", но 
процедура ш предоставяне на ое:въiMCidna финансово помощ IKHhRI'OPOOI-I.OOI-OOiV "Ишъ.шенне на Интегрирани плачове ш гридско възстановяване и /пикните 2014-2020", по 
Приоритетни Ос I „Устойчиво и интегрирано градско ришчтче па Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 но ношции: 
Пошцин I: Инзьршвинена строите.ien иадюр 
Пошцин 2: Ннгършвапе пи оценка ни съответствието ни инвестиционния проект с основните пшсквинии към строежите, сунпки./еп номер ни поръчката в РОП 00073-2647-0012 и 
пуо.шкуаани оонкпчше от дити 2~.02.2OI 7г. е И) 3866. в Регистъра па оощесшаснншс поръчки па АОП н публикувана на профила на купувача на Обшнна Велико Тьрпово 
Imps \ \ i \« .ve l iko- tarno\o .bg bg/profi l-na-kupii \acl ia/463/ 
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Комисията установи, че плик ..Предлагани ценови параметри", на участник „ Язон" ЕООД с 
вх. № 5300-6446-4/05.04.2017г. от 09: 18 часа. адрес за кореспонденция: град Велико 
Търново, ПК 5000, ул. „Ц.Церковски" №37, ет.8, офис 13, тел.0888258390 ; електронна 
поща за кореспонденция: vavilon2001 @'.abv.bg ; лице за контакти: Мариана Димитрова, за 
обособена позиция 1 прозира по начин, по който е видима информацията за възнаграждение 
като се чете: 

- Ние предлагаме да изпълним поръчката за обща цена в размер на 14 800,00 лв.без ДДС, 
17 760,00лв. с ДДС. През затворения плик е възможно да се идентифицират по несъмнен начин 
цифри и букви от съдържащия се в него документ приложение № 6.1 «Ценово предложение». 
Съгласно предварително обявените условия и императивните изисквания на ЗОП плик 
„Предлагани ценови параметри" трябва да е непрозрачен. 

Понятието "непрозрачност" на плика е въведено за гарантиране тайната на ценовите 
предложения на участниците до отварянето им в публичното заседание по реда на чл. 57, ал.З 
ППЗОП. Волята на законодателя е да се препятства и най-малката възможност за 
предварително узнаване на съдържанието на цялото или на части от ценовото предложение на 
даден участник, което би могло да повлияе върху класирането на участниците. 
Комисията единодушно решава, че е налице правно основание за отстраняване на участника от 
последващо участие в процедурата по обособена позиция №1 на правно основание 107, т.2 от 
ЗОП, буква „а" от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително 
обявените условия на поръчката. 

В „Предлагани ценови параметри" се поставя ценовото предложение на участника -
приложение № 6.1 «Ценово предложение», който се отваря едва след приключване на етапа за 
проверка на документите за подбор и техническото предложение на участниците, за които е 
установено, че отговарят на изискванията на възложителя. Отварят се ценовите оферти само на 
тези участници, които са допуснати до този етап. 

Участникът не е спазил императивни изисквания на ЗОП, относно задължителното 
представяне на информацията за ценовото предложение в непрозрачен „Предлагани ценови 
параметри" и не е спазил указанията на документацията. Гореизложените обстоятелства 
мотивират комисията да предложи участника за отстраняване от последващо участие в 
процедурата. 
РЕШЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА СЕ ПОДКРЕПЯ ОТ ПОСТОЯННАТА ПРАКТИКА НА 
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА И ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН 
СЪД КАТО ВИСШ ПРАВОРАЗДАВАТЕЛЕН ОРГАН, ПРИМЕР ЗА КОЯТО СА РЕШЕНИЕ № 
929 ОТ 27.01.2015 Г. НА ВАС ПО АДМ. Д. № 11609/2014 Г., IV О., ДОКЛАДЧИК 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НИНА ДОКТОРОВА ;РЕШЕНИЕ № 3919 ОТ 18.03.2011 Г. НА ВАС ПО АДМ. 
Д. № 921/2011 Г., IV О., ДОКЛАДЧИК СЪДИЯТА ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА; РЕШЕНИЕ № 3919 
ОТ 18.03.2011 Г. НА ВАС ПО АДМ. Д. № 921/2011 Г., IV О., ДОКЛАДЧИК СЪДИЯТА ГАЛИНА 
КАРАГЬОЗОВА;РЕШЕНИЕ № 14153 ОТ 29.10.2013 Г. НА ВАС ПО АДМ. Д. № 10417/2013 Г., IV 
О., ДОКЛАДЧИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ АДЕЛИНА КОВАЧЕВА И ДР. 

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

I. Оферта от „АГРОВОДИНВЕСТ" ЕАД с вх. № 5300-4875-1/20.03.2017г. от 09:51 
часа, адрес: град София, ПК 1618, бул. „Цар Борис III " №136, ет.Ю, факс: 02/9559736, тел. 

Упражняване на строителен пидюр и и шършвине на оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните и шсквиния към строежите на обект „Подобряване на 
техническите инфраструктура в Западна индустриална юни" в рамките на проект H(/l6RFOPOI)l-l.009-0003-COl „Подобряване па оншес средата в Западна индустриална юни", па 
процедура ш предоставяне на бе шъ шадии финансова помощ IHllbRFOPOOl-I.OOl-0039 "Ишълпенне на Интегрирани планове ia градска въгстапавявине и ртвптие 2014-2020", но 
Приоритетна Ос I „Устойчиво н интегрирано градско paieumue на Оперативна програма „Региони в растели" 2014-2020 но uoiuu.HU: 
Потния 1: Итършване на строителен надюр 
Пошцчи 2: Пшършване на оценка па съответствието на инвестиционния проект с основните и шсквиния към строежите, с уникален номер на поръчката в РОИ ОО(ГЗ-201"-0012 и 
публикувана обнвление от дати 27.02.201 7А С 10 "3S60. в Регистъра на обществените поръчки пи АОП и публикувана на профила на купувача на ОГнппна Велико Търново 
hllps: ww».vtli l<n-tariiovo.bg/bg/profil-i ia-kiipii\acha/463/ 

http://'.abv.bg
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02/9559736 ; електронна поща за кореспонденция: avisoft(a)abv.bg ; лице за контакти: 
инж.Ангел Ангелов, за обособена позиция 1: 

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията констатира 
наличието на - документи и 1 брой плик с надпис ..Предлагани ценови параметри" за ОП №1. 
Трима от членовете на комисията, подписаха техническото предложение и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри". 

Съдържание на документите: 
1. Заглавна страница, подписана и подпечатана - 1 стр. 
2. Заявление за участие, оригинал подписан и подпечатан от инж. Ангел Ангелов на стр.1 
3. ЕЕДОП. оригинал подписан и подпечатан от инж.Галя Георгиева, инж. Любен Татарски 

и инж. Ангел Ангелов - от стр.2 до стр.29. 
4. Опис на представените документи, оригинал подписан и подпечатан от стр.ЗО до стр.31. 
5. Представяне на Агроводинвест ЕАД . оригинал подписано и подпечатано от стр.32 до 

стр.36. 
6. Заверено копие от референция и удостоверение, подписани и подпечатани от стр.37 до 

стр.39. 
7. Заглавна страница на техническо предложение, подписано и подпечатано - 1стр. 
8. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от стр.1 до стр.70. 
9. Декларация за приемане на условията на проекта на договора, оригинал подписана и 

подпечатана на стр.71. 
10. Декларация за срока на валидност на офертата, оригинал подписана и подпечатана -

72стр. 
11. Декларация за спазване на задълженията свързани с данъци и осигуровки, оригинал 

подписана и подпечатана на стр.73. 
12. Декларация за конфиденциалност по чл.102, ал.1 от ЗОП, оригинал подписана и 

подпечатана на стр.74. 

II. Оферта от „СС-КОНСУЛТ" ЕООД с вх. № 53-969-1/03.04.2017г. от 09: 49 часа. 
адрес за кореспонденция: град Варна, ПК 9000,ул. „Страхил Войвода" №36 , факс: 
052/691180, тел.052/691180; електронна поща за кореспонденция: ofilce(%ss-consuIt.com ; 
лице за контакти: Стоян Стоянов, за обособена позиция 1 и обособена позиция 2 

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията констатира 
наличието на - документи и 2 броя плик с надпис ..Предлагани ценови параметри" за ОП №1 
и ОП №2. Трима от членовете на комисията, подписаха техническото предложение и 
пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри". 

Съдържание на документите: 
За обособена позиция №1: 

1. Опис на представените документи, оригинал подписан и подпечатан от Стоян Стоянов 
на стр.1 

2. Заявление за участие, оригинал подписано и подпечатано от Стоян Стоянов на стр.2 
3. ЕЕДОП. оригинал подписан и подпечатан от Стоян Стоянов от стр.З до стр.29. 
4. Техническо предложение и приложения към него, оригинал подписани и подпечатани от 

стр.ЗО до стр.60. 
5. Декларация за приемане на условията на проекта на договора, оригинал подписана и 

подпечатана от Стоян Стоянов на стр.61. 

Упражняване на cmpoume.ien надюр и твъртваие ни оценки ни съответствието ни инвестиционния проект е основните итскваиия към строежите пи ооект „Подобряване па 
техническата иифраструктура я Западна индустриални шии" в рамките на проект 11(11 Ш1'0 /'001-1.009-0003-0)1 „Подобряване па оишес средата в Западна нпдусшрии.ша юни", по 
процедури ш предоставяне на бенпчмадна финансови помощ 16RFOP001-1.001-0031 "И тълнепне ни Интегрирани п.шиове ill градски пъкшаповяване и ртвитие 2014-2020". no 
Приоритетни Ос 1„ Устойчиво и интегрирано гридско ртвитие на Онсришивна програми „Региони в растеж" 2014-2020 по пошцни: 
Пошцин 1: И>вършвипс ни строителен индюр 
ПОШЦНИ 2: Ишършвние пи оценки на съответствието пи инвестиционния проект с основните итскваиия към строежите, суникален номер ни поръчката в РОП 00073-2017-0012 и 
публикувано обявление от дата 2~.02.20l 7,: с П) 3860. в Регистъра ни обществените поръчки на АОП и публикувана па профила на купувача па Оишпна Иелнко Търново 
hltps wtt\\ . \eliko-iariio\o.l>g/'l)g/nrofil-nii-kunii\acha/463 
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6. Декларация за срока на валидност на офертата, оригинал подписана и подпечатана от 
Стоян Стоянов на стр.62. 

За обособена позиция №2: 
1. Опис на представените документи, оригинал подписан и подпечатан от Стоян Стоянов -

1стр 
2. Заявление за участие, оригинал подписано и подпечатано от Стоян Стоянов - 2стр. 
3. ЕЕДОП. оригинал подписан и подпечатан от Стоян Стоянов - 27 стр. 
4. Техническо предложение и приложение към него. оригинал подписани и подпечатани -

Зстр. 
5. Декларация за приемане на условията на проекта на договора, оригинал подписана и 

подпечатана от Стоян Стоянов - 1стр. 
6. Декларация за срока на валидност на офертата, оригинал подписана и подпечатана от 

Стоян Стоянов - 1 стр. 

III. Оферта от „Трансконсулт - БГ" ООД с вх. № 5300-11752-1/04.04.2017г. от 09:32 
часа, адрес за кореспонденция: град София, ПК 1606, ул. „Дамян Груев" №13, вх.Б, ет.2 
факс:029515070, тел.028053960; електронна поща за кореспонденция: 
office(rt)transconsultgroup.com ; лице за контакти: Петя Найденова, за обособена позиция 1 
и обособена позиция 2 

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията констатира 
наличието на - документи и 2 броя плик с надпис „Предлагани ценови параметри" за ОП №1 и 
ОП №2. Трима от членовете на комисията, подписаха техническото предложение и пликовете 
с надпис „Предлагани ценови параметри". 

Съдържание на документите: 
За обособена позиция №1: 

1. Опис на представените документи, оригинал подписан и подпечатан от Петя Найденова 
на стр.1 

2. Заявление за участие, оригинал подписан и подпечатан от Петя Найденова на стр.2 
3. ЕЕДОП, оригинал за „Трансконсулт-БГ" ООД. подписан и подпечатан от Петя 

Найденова, Златка Плачкова, Илиян Христов. Георги Сотиров, Иван Кацаров и Виолета 
Томова от стр.З до стр.32. 

4. Заверени копия от удостоверение №РК-0149/14.04.2014г.. списък на екипа от 
правоспособни физически лица и застрахователна полица, подписани и подпечатани от 
стр.33 до стр.41. 

5. Заверени копия от референция и удостоверение, подписани и подпечатани от стр.42 до 
стр.44. 

6. Заверени копия от удостоверение и документи за изпълнена услуга, подписани и 
подпечатани от стр.З 1 до стр.35. 

7. ЕЕДОП. оригинал подписан от Зорка А.Лилова от стр.45 до стр.65 
8. Заверени копия от 2 броя сертификати, на Даниела Драгоева. подписани и подпечатани 

от стр.66 до стр.67. 
9. ЕЕДОП, оригинал подписан от Митко Г. Синабов, оригинал от стр.68 до стр.88. 
10. Заверено копие от Диплома на Митко Г. Синабов, подписано и подпечатано на стр.89. 
11. Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. оригинал подписана и 
подпечатана от Петя Найденова на стр.90. 

Упражняват па строителен падтр и извършване пи оценки пи съответствието ни инвестиционния проект с основните и шсквиния към строежите пи обект „Подобряване на 
техническите! инфраструктури в Западни индустриална юни" нрамките ни проект НО1'6RFOPOOI-1.009-0003-СОI „Подобряване па бншес средата а Западна индустрии.ши юни", по 
процедури ш предоставяне ни безвъзмездни финансова помощ HOI6RFOP001-I.OOI-0039 "Итълнение на Интегрирани планове ш градско въи-типовяване и развитие 2014-21)24", ни 
Приоритетни Ос I „Устойчиво и интегрирана градско pa leumue на Оперативни програми „Региони в растеж" 2014-2020 на ношцни: 
Птицин I: Извършване на строителен иадзор 
Н отпия 2: Извършване на оценка на съответствието па инвестиционния проект с основните изисквания към страстите, е уникален номер ни поръчката в РОП 011073-201 '-0012 и 
публикувано одтиенне от дата 2~.02.2OI~г. е ID 3866. в Регистъра ни обществените поръчки па АОП н публикувана на профила на купувача на Обшнна Велико Търново 
Imps, .mwv.veliko-lai•»o\o.l ig/bg/nrofi)-na-kiinuvncha/463/ 
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12. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от стр.91 до стр. 120. 
13. Декларация за приемане на условията на проекта на договора, оригинал подписана и 

подпечатана от Петя Найденова на стр. 121. 
14. Декларация за срока на валидност на офертата .оригинал подписана и подпечатана от 

Петя Найденова на стр. 122. 

За обособена позиция №2: 
1. Опис на представените документи, оригинал подписан и подпечатан от Петя Найденова 

на стр.1 
2. Заявление за участие, оригинал подписана и подпечатана от Петя Найденова на стр.2 
3. ЕЕДОП, оригинал за „Трансконсулт-БГ" ООД, подписан и подпечатан от Петя 

Найденова, Златка Плачкова, Илиян Христов. Георги Сотиров, Иван Кацаров и Виолета 
Томова от стр.З до стр.ЗО. 

4. Заверени копия от удостоверение и документи за изпълнена услуга, подписани и 
подпечатани от стр.З 1 до стр.З5. 

5. ЕЕДОП, оригинал подписан от Зорка А.Лилова от стр.36 до стр.56 
6. Заверени копия от 2 броя сертификати, на Даниела Драгоева. подписани и подпечатани 

от стр.57 до стр.58. 
7. ЕЕДОП, оригинал подписан от Митко Г. Синабов. оригинал от стр.60 до стр.78. 
8. Заверено копие от Диплома на Митко Г. Синабов. подписано и подпечатано на стр.79. 
9. Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, оригинал подписана и 
подпечатана от Петя Найденова на стр.80. 

10. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от стр.81 до стр.82. 
11. Декларация за приемане на условията на проекта на договора, оригинал подписана и 

подпечатана от Петя Найденова на стр.83. 
12. Декларация за срока на валидност на офертата ,оригинал подписана и подпечатана от 

Петя Найденова на стр.84. 

IV. Оферта от „БСК Инженеринг" АД с вх. № 5300-5518-1/04.04.2017г. от 10:35 часа, 
адрес за кореспонденция: град София, ПК 1680, ул. „Лъвски рид" вх.1, №4, ет.4, 
факс:02/8601742, тел.028601742; електронна поща за кореспонденция: 
bskeng@mbox.contact.bg ; лице за контакти: Васил Вутов, за обособена позиция 1 и 
обособена позиция 2 

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията констатира 
наличието на - документи и 2 броя плик с надпис ..Предлагани ценови параметри" за ОП №1 и 
ОП №2. Трима от членовете на комисията, подписаха техническото предложение и пликовете 
с надпис ..Предлагани ценови параметри". 

Съдържание на документите: 
За обособена позиция №1: 

1. Опис на представените документи, оригинал подписан и подпечатан от Васил 
Вутов - 1стр. 

2. Заявление за участие, оригинал подписано и подпечатано от Васил Вутов - 1стр. 
3. ЕЕДОП. оригинал за ..БСК Инженеринг" АД. подписан и подпечатан от Васил И. 

Вутов. Таня С.Каменова и Александър Н. Витков - 24стр. 
4. Заверено копие от удостоверение, подписано и подпечатано - 1стр. 
5. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано - 12стр. 

Упражняване ни строителен индюр и извършване иа оценки но съответствието ни инвестиционния проект с основните итскваиия към строежите ни обект „Подобряване пи 
техническата инфраструктура в Западна инОусшрна.ши шии" в рамките на проект 1ШI bRFOPOOl-1.009-0003-С1И „Подобряване ни оишес средата в Западна индустрии.та юпи", по 
процедури su предоставяне ни иавътснша финансова IIOMOUI HdlbRFOPOOI-l.001-ОО.19 "И тълиение на Интегрирани планове ш градско вън-тиновявнне и ртвитие 2014-21120", по 
Приоритетни Ос I „Устойчиво и интегрирано градско ри/вийте ни Оперативни програми „Региони в растеж" 2014-2020 по пошцин: 
Пошцин I: Птършвипе ни cmpoume.ien надюр 
ПОШЦНИ 2: Н шъритане па оценки пи съответствието ни инвестиционния проект с основните итскваиия към строежите, е уникален номер пи поръчката в РОИ ПОО73-201~-00!2 и 
публикувано обявление от дата 27.02.2017г. с Ш 3866. в Регистъра иа обществените поръчки па АОП и публикуван» па профила на купувача на Обшнна Велико Тьрпово 
htl ix . m n \ . N C l i k o - l a r n o \ o.hg'bg/|>rofil-na-kui>u\acha -163 
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I ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
I ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
I РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

6. Декларация за приемане на условията в проекта на договора, оригинал подписана 
и подпечатана от Васил Вутов - 1стр. 

7. Декларация за срока на валидност на офертата, оригинал подписана и 
подпечатана от Васил Вутов - 1стр. 

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

За обособена позиция №2: 
1. Опис на представените документи, оригинал подписан и подпечатан от Васил 

Вутов - 1стр. 
2. Заявление за участие, оригинал подписано и подпечатано от Васил Вутов - 1стр. 
3. ЕЕДОП, оригинал за ..БСК Инженеринг* АД, подписан и подпечатан от Васил И. 

Вутов. Таня С.Каменова и Александър Н. Витков - 24стр. 
4. Заверено копие от разрешение за строеж, подписано и подпечатано - 2стр. 
5. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано - 2стр. 
6. Декларация за приемане на условията в проекта на договора, оригинал подписана 

и подпечатана от Васил Вутов - 1стр. 
7. Декларация за срока на валидност на офертата, оригинал подписана и 

подпечатана от Васил Вутов - 1стр. 

У.Оферта от „КИМТЕКС ЛС" ООД с вх. № 5300-17146-1/05.04.2017г. от 10: 06 часа. 
адрес за кореспонденция: град Плевен, ПК 5800, ул. „Дойран" №71, ет.З, факс:064805534, 
тел.064805940; 064805534; електронна поща за кореспонденция: kimtexls@abv.bg , за 
обособена позиция 1 и обособена позиция 2 

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията констатира 
наличието на - документи и 2 броя плик с надпис ..Предлагани ценови параметри" за ОП №1 и 
ОП №2. Трима от членовете на комисията, подписаха техническото предложение и пликовете 
с надпис „Предлагани ценови параметри". 

Съдържание на документите: 
За обособена позиция №1: 

1. Опис на представените документи, оригинал подписан и пдопечатан от Людмил 
Духлевски - 1стр. 

2. Заявление за участие, оригинал подписано и подпечатано от Людмил Духлевски -
1стр. 

3. ЕЕДОП оригинал подписан и подпечатан от Людмил Г.Духлевски и Соня В. 
Иванова - Духлевска - 27стр. 

4. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано - 12 стр. 
5. Декларация за приемане на условията в проекта на договора, подписана и 

подпечатана от Людмил Духлевски - 1стр. 
6. Декларация за приемане на условията в проекта на договора, подписана и 

подпечатана от Соня Иванова - Духлевска - 1стр. 
7. Декларация за срока на валидност на офертата, оригинал подписан и подпечатан 

от Людмил Духлевски - 1стр. 
8. Декларация за срока на валидност на офертата, оригинал подписана и 

подпечатана от Соня Иванова - Духлевска - 1стр. 

За обособена позиция №2: 
1. Опис на представените документи, оригинал подписан и пдопечатан от Людмил 

Духлевски - 1стр. 

Упражняване пи строителен надюр и имършване пи оценки иа съответствието ии инвестиционния проект с основните ишсквипин към строежите пн обект „Подобряване ни 
техническата инфраструктури в Западна иийустршчна юни" в рамките по проект lid 16RFOP0O1-1.009-0003-COI „Подобряване пн оишес средата в Западна индустриална юни", по 
процедура ш предоставяне пи oeiei.iMeiduu финансова пимшц IHI16RFOP001-1.001-0039 "II'тълиение ни Интегрирани планове ш градско въкпшиовяваНе и ртвитие 2014-2020", по 
Приоритетни Ос I „ Устойчиво и интегрирано гридско ртвитие па Оперативна програма „Региони в растеж'" 2014-2(120 но пошцин: 
Пошцин I: Июършваие на cmpoume.ien надюр 
Пошцин 2: IIтъртвапе ни оценки па съответствието иа инвестиционния проект с основните ишскваиия ким строежите, суникален номер ни поръчката и РОП 00073-2017-0012 и 
публикувано обншенпе от дати 2~.02.20l~: с ID 3866. в Регистъра па обществените поръчки ни АОП и публикувана па профила на купувача па Община Велико Тьрпово 
lit Cps w««.vel iko- larno\o .bg. l l ig /prof i l - i ia-kunmacha/463/ 

mailto:kimtexls@abv.bg
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

2. Заявление за участие, оригинал подписано и подпечатано от Людмил Духлевски -
1стр. 

3. ЕЕДОП оригинал подписан и подпечатан от Людмил Г.Духлевски и Соня В. 
Иванова - Духлевска - 26стр. 

4. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано - 2 стр. 
5. Декларация за приемане на условията в проекта на договора, подписана и 

подпечатана от Людмил Духлевски - 1стр. 
6. Декларация за приемане на условията в проекта на договора, подписана и 

подпечатана от Соня Иванова - Духлевска - 1стр. 
7. Декларация за срока на валидност на офертата, оригинал подписан и подпечатан 

от Людмил Духлевски - 1стр. 
8. Декларация за срока на валидност на офертата, оригинал подписана и 

подпечатана от Соня Иванова - Духлевска - 1стр. 

VI. Оферта от „СТРОЛ - 1000" АД с вх. № 5300-8920-1/05.04.2017г. от 10: 27часа., 
адрес за кореспонденция: град София, ПК 1612, ул. „Софийски герой" №1, ет.2, офис 1 
факс:024237515, тел.029441156; електронна поща за кореспонденция: strol(fl)abv.bg ; лице 
за контакти: Савина Белчева , за обособена позиция 1 

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията констатира 
наличието на - документи и 1 брой плик с надпис ..Предлагани ценови параметри" за ОП №1. 
Трима от членовете на комисията, подписаха техническото предложение и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри". 

Съдържание на документите: 
1. Опис на представените документи, оригинал подписан и подпечатан от Савина 

Белчева - 1стр. 
2. Заявление за участие, оригинал подписан и подпечатан от Савина Белчева - 1стр. 
3. ЕЕДОП, оригинал подписан и подпечатан от Савина С.Белчева, Иван К.Крумов и 

Слава С. Василева - 22стр. 
4. Техническо предложение и приложение към него, оригинал подписан и 

подпечатан - 50стр. 
5. Декларации за ангажираност на ключов експерт от Петър С.Петров, Явор С. 

Димитров. Антоанета С.Чайкова. Христина С.Киримидчиева, Елена И.Ангелова, 
Савина С.Белчева и Петко В.Белчев, оригинали подписани - 7стр. 

6. Декларация за приемане на проекта на договор, оригинал , подписана и 
подпечатана от Савина Белчева - 1стр. 

7. Декларация за срока на валидност на офертата, оригинал подписан и подпечатан 
от Савина Белчева - 1стр. 

VII. Оферта от „Инвестстрой-92" ЕООД с вх. № 5300-673-25/05.04.2017г. от 14: 05 
часа., адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ПК 5000, ул. „Росица" №1 
факс:062/621839, тел.062625927; електронна поща за кореспонденция: investstroi@abv.bg ; 
лице за контакти: Ина Минчева - Кържилова, за обособена позиция 1 

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията констатира 
наличието на - документи и 1 брой плик с надпис „Предлагани ценови параметри" за ОП №1. 
Трима от членовете на комисията, подписаха техническото предложение и плика с надпис 
..Предлагани ценови параметри". 

Упражнят/т1 пи aupoume.mil наЛюр и извършване ни оценки ни съответствието ни инвестиционния проект <• основните и шсквиния към строежите ни обект „Подобряване пи 
техническата инфраструктури и Западна индустрията юни" « рамките ни проект HOI6RFOPOO1-I.004-0003-C0I „Подобряване пи бншес средата в Западна индустриални юни", по 
процедура за предоставяне ни безвъзмездни финансови помощ RGI6RFOPO01-1.00I-0039 "IIшъ.шеипс ни Интегрирани планове >и градско възстановяване и paieumue 2014-2020", по 
Приоритетни Ос I„ Устойчива и интегрирано градско риюитие ни Онерипшвни програми „Региони в рис/пеш-" 2014-2020 по позиции: 
Позиция I: Извършване ни строителен надзор 
Попиши 2: Извършване пи оценки пи съответствието ни инвестиционния проект г основните и шсквиния към строежите, с уникален номер пи поръчката в РОИ ООП'3-201 '-0012 и 
публикувано обявление от бита 2~.02.2OI"г. с ID 3S66, в Регистъра пи обществените поръчки пи АОП п публикувана пя профила на купувача на Оиншна Вг.шко Търново 
hllus W W M . V cliko-t:»riio\o.l)g.'bg/|)rofil-na-kui)u\acha.'463/ 

mailto:investstroi@abv.bg
http://aupoume.mil
http://2~.02.2OI


Съдържание на документите: 
1. Опис на представените документи, оригинал подписан и подпечатан от Ина 

Минчева-Кържилова - 1стр. 
2. Заявление за участие, оригинал подписано и подпечатано от Ина Минчева-

Кържилова- 1стр. 
3. ЕЕДОП. оригинал подписан и подпечатан от Ина Минчева-Кържилова - 22стр. 
4. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Ина Минчева-

Кържилова- 14стр. 
5. Декларация че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 
условията на труд, когато е приложимо, оригинал подписана и подпечатана от 
Ина Минчева-Кържилова - 1стр. 

6. Декларация за приемане на условията в проекта на договор, оригинал подписана и 
подпечатана от Ина Минчева-Кържилова - 1стр. 

7. Приоект на договор, подписан и подпечатан - 1 бстр. 
8. Декларация за срока на валидност на офертата, оригинал подписана и 

подпечатана от Ина Минчева-Кържилова - 1стр. 
9. Заверено копие от Удоствоерение №РК-0481/01.06.2015г. и списък на екипа от 

правоспособни физически лица, подписани и подпечатани - Зстр. 
10. Заверено копие от застрахователна полица, подписана и подпечатана -1стр. 
11. Декларация за срока на валидност на представената застраховка професионална 

отговорност, оригинал подписана и подпечатана от Ина Минчева-Кържилова -
1стр. 

12. Заверени копия от сертификати OHSAS 18001:2007, 14001:2004 и ISO 9001:2008, 
подписани и подпечатани - 3 стр. 

13. Заверено копие от удостоверение за добро изпълнение, подписано и подпечатано 
- 2стр. 

VIII. Оферта от „Инвестстрой-92" ЕООД с вх. № 5300-673-26/05.04.2017г. от 14: 07 
часа., адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ПК 5000, ул. „Росица" №1 
факс:062/621839, тел.062625927; електронна поща за кореспонденция: in veststroi(fl) abv.bg ; 
лице за контакти: Ина Минчева - Кържилова, за обособена позиция 2 

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията констатира 
наличието на - документи и 1 брой плик с надпис ..Предлагани ценови параметри" за ОП №2. 
Трима от членовете на комисията, подписаха техническото предложение и плика с надпис 
..Предлагани ценови параметри**. 

Съдържание на документите: 
1. Опис на представените документи, оригинал подписан и подпечатан от Ина 

Минчева-Кържилова - 1стр. 
2. Заявление за участие, оригинал подписано и подпечатано от Ина Минчева-

Кържилова - 1 стр. 
3. ЕЕДОП, оригинал подписан и подпечатан от Ина Минчева-Кържилова - 22стр. 
4. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Ина Минчева-

Кържилова - 2стр. 
5. Декларация че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 
условията на труд. когато е приложимо, оригинал подписана и подпечатана от 
Ина Минчева-Кържилова - 1стр. 

шша1^^шшшяашшшшашаа^^шш^в^тшт^^^шшшаа^^^^шш^шш^^ш^^^т^^^^^^^^^^яш^ш^^^^^^^^^^^^^^^ш^^^шшашв^шшвяяштшштшшшш^шашшшшвшшвшшш 
Упражняване па строителен надюр н имършване па оценки на съответствието пн инвестиционния проект с основните итсктиня към строежите пи обект „Подобряване по 
техническата инфраструктури в Западни ппдусшрни.ша шии" в рамките ни проект ШП hHFOPOO I-1.0Q4-000S-CO1 „Подобряване на оишес средата в Западна пндусшрии.ши юни", по 
процедури in предоставяне на безвъзмездна финансови помощ ll(ilt>RFOPOOI-I.OOI-ot)39 "Итълиение пи Интегрирани н.шнове ш гридско въитиновявиие и ртвитие 2014-2020", по 
Приоритетна Ос 1 ..Устойчиво и интегрирано градско ртвитие ии Оиеришивнн програма ..Региони в растеж" 211'14-2020 по пошцни: 
Пошцин I: Итртвапс ни строителен индюр 
Пошцин 2: Извършване ни оценки иа съответствието ни инвестиционния проект с основните итскваиия към строежите, е уникален номер па поръчката в РОП 00073-2017-0012 и 
публикувано обявление от дата 27.02.21117.: с 1Г> '3866. в Регистъра ии обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново 
hl lps • \4w \v .vel iko-lanio\o. l )g/bg/prol1l- i ia-kimiivacha/463/ 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

6. Декларация за приемане на условията в проекта на договор, оригинал подписана и 
подпечатана от Ина Минчева-Кържилова - 1стр. 

7. Проект на договор, подписан и подпечатан - 9стр. 
8. Декларация за срока на валидност на офертата, оригинал подписана и 

подпечатана от Ина Минчева-Кържилова - 1стр. 
9. Заверено копие от Удостоверение №РК-0481/01.06.2015г. и списък на екипа от 

правоспособни физически лица. подписани и подпечатани - Зстр. 
10. Заверено копие от застрахователна полица, подписана и подпечатана -1стр. 
11. Декларация за срока на валидност на представената застраховка професионална 

отговорност, оригинал подписана и подпечатана от Ина Минчева-Кържилова -
1стр. 

12. Заверени копия от сертификати OHSAS 18001:2007, 14001:2004 и ISO 9001:2008, 
подписани и подпечатани - 3 стр. 

13. Заверено копие от удостоверение за добро изпълнение, подписано и подпечатано 

I. Оферта от „АГРОВОДИНВЕСТ" ЕАД с вх. № 5300-4875-1/20.03.2017г. от 09:51 
часа, адрес: град София, ПК 1618, бул. „Цар Борис III " №136, ет.Ю, факс: 02/9559736, тел. 
02/9559736 ; електронна поща за кореспонденция: avisoft(fl)abv.bg ; лице за контакти: 
инж.Ангел Ангелов, за обособена позиция 1: 

II. Оферта от „СС-КОНСУЛТ" ЕООД с вх. № 53-969-1/03.04.2017г. от 09: 49 часа. 
адрес за кореспонденция: град Варна, ПК 9000,ул. „Страхил Войвода" №36 , факс: 
052/691180, тел.052/691180; електронна поща за кореспонденция: office(fl)ss-consult.com ; 
лице за контакти: Стоян Стоянов, за обособена позиция 1 и обособена позиция 2 

III. Оферта от „Трансконсулт-БГ" ООД с вх. № 5300-11752-1/04.04.2017г. от 09:32 
часа, адрес за кореспонденция: град София, ПК 1606, ул. „Дамян Груев" №13, вх.Б, ет.2 
факс:029515070, тел.028053960; електронна поща за кореспонденция: 
office(fi)transconsultgroup.com ; лице за контакти: Петя Найденова, за обособена позиция 1 
и обособена позиция 2 

IV. Оферта от „БСК Инженеринг" АД с вх. № 5300-5518-1/04.04.2017г. от 10:35 часа, 
адрес за кореспонденция: град София, ПК 1680, ул. „Лъвски рид" вх.1, №4, ет.4, 
факс :02/8601742, тел.028601742; електронна поща за кореспонденция: 
bskeng(fi)mbox.contact.bg ; лице за контакти: Васил Вутов, за обособена позиция 1 и 
обособена позиция 2 

V. Оферта от „КИМТЕКС ЛС" ООД с вх. № 5300-17146-1/05.04.2017г. от 10: 06 часа. 
адрес за кореспонденция: град Плевен, ПК 5800, ул. „Дойран" №71, ет.З, факс:064805534, 
тел.064805940; 064805534; електронна поща за кореспонденция: kimtexls@abv.bg , за 
обособена позиция 1 и обособена позиция 2 

VI. Оферта от „СТРОЛ - 1000" АД с вх. № 5300-8920-1/05.04.2017г. от 10: 27часа., 
адрес за кореспонденция: град София, ПК 1612, ул. „Софийски герой" №1, ет.2, офис 1 
факс:024237515, тел.029441156; електронна поща за кореспонденция: strol(fl)abv.bg ; лице 
за контакти: Савина Белчева , за обособена позиция 1 

Упражняване па строителен иадшр и ишършвиие пи оценка пи съответствието пи инвестиционния проект с основните итсквання към строежите ни ооект „Подобряване ни 
техническата инфраструктури « Западни индустриални юни" в рамките пи проект IH! 16RFO Рощ -1.009-0003-С01 „Подобряване ни бишес средата в Западна индустриални шии", но 
процедури in предоставяне ни oeiehiMcidua фи/ШНСОва помощ IKH6RFOP001-1.001-0039 "И шълнепие ни Интегрирани планове ш градска вън-шиповивине н ртвитие 2014-2020". но 
Приоритетни Ос I,. Устойчиво и интегрирано градско /чивиите на Оперативна програми „Региони в растеж" 2014-20211 по нншцин: 
Потния 1: lliehpiunaue на строителен иадшр 
Потния 2: И шършвипе пи оценки па съответствието ни инвестиционния проект с основните и шсквиния КЪМ строежите, с уникален номер на поръчката в РОИ ООО73-2017-0012 и 
публикувано обилните от дата 2~.02.21>1 ~г. с 1Т> "3866. в Регистъра на обществените поръчки па 4)11 и п у б л и к у в а м на профила на купувача на Обшниа Велико Търново 
https: w»\\ . \ f l iko-[ari io\o. l)2 'bg/profi l -na-kuuu>acha. ; -<63 

- 2стр. 

Списък на допуснатите участници: 

mailto:kimtexls@abv.bg


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

VII. Оферта от „Инвестстрой-92" ЕООД с вх. № 5300-673-25/05.04.2017г. от 14: 05 
часа., адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ПК 5000, ул. „Росица" №1 
факс:062/621839, тел.062625927; електронна поща за кореспонденция: investstroi@abv.bg ; 
лице за контакти: Ина Минчева - Кържилова, за обособена позиция 1 

VIII. Оферта от „Инвестстрой-92" ЕООД с вх. № 5300-673-26/05.04.2017г. от 14: 07 
часа., адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ПК 5000, ул. „Росица" №1 
факс:062/621839, тел.062625927; електронна поща за кореспонденция: investstroi(a)abv.bg ; 
лице за контакти: Ина Минчева - Кържилова, за обособена позиция 2 

Списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата при мотиви, 
отразени в настоящия протокол: 

I. Оферта от „ Язон" ЕООД с вх. № 5300-6446-4/05.04.2017г. от 09: 18 часа. адрес за 
кореспонденция: град Велико Търново, ПК 5000, ул. „Ц.Церковски" №37, ет.8, офис 13, 
тел.0888258390 ; електронна поща за кореспонденция: vavilon2001(rt)abv.bg ; лице за 
контакти: Мариана Димитрова, за обособена позиция 1 

И. Оферта от Обединение „АЛФА М-РУБИКОН " с вх. № 5300-1059-1/05.04.2017г. 
от 16: 45 часа., адрес за кореспонденция: град Габрово, ПК 5300, ул. „Софроний 
Врачански" №1, ет.2, тел.0878934383; електронна поща за кореспонденция: 
alfa m eood<@abv.bg ; лице за контакти: Ганка Кънчева, за обособена позиция 1 и 
обособена позиция 2 

С горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на комисията в ^ 
12:30ч.. която се оттегли за разглеждане на подадените документи за съответствие с — 
изискванията и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

КОМИСИЯ в състав: 
п 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:.... .у^. 
/Инж.Цанко Бояджиев - Нахалник отдел .,ТИ" в Община Велико Търново;/ 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1 J . I 
/Явор Иванов - Юрисконсулт вуДиоекция ОП в Община Велико Търново;/ 

2 (..../. г. 
/ Юлия Ликоманова -Мутафчиева - Старши експерт в Дирекция „Проекти и Програми" в 
Община Велико Търново: / 

3 ^ . . . . . к 

/ Даниела Данчева - Главен счетоводителка/Община Велико Търново; / 

4 ; • / • • ' • • • -
/ Александър Колев - Старши експерт в Дирекция Обществени поръчки в Община Велико 
Търново; / 

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД. 

Упражняване на строителен надзор и извършване пи оценка па съответствието пи инвестиционния проект с основните итскваиия към строежите па ооект „Подобряване на 
техническата инфраструктура в Западни индустриални юни" в рамките пи проект R(iIhRFOP(K)l-l.009-0003-COI „Подобряване ни оишес средата в Западна индустриална юиа", па 
процедура ю предоставяне па безвъзмездна финансови помощ H(il6RFOPIWI-l.001-H03V "IIтълиение пи Интегрирани планове ю гридско възстановяване и ртвитие 2014-2020", по 
Приоритетна Ос 1 „Устойчиво и интегрприно гридско ртвитие ни Оперативни програма „Региони в растеж" 2014-242(1 по пошцин: 
Пошцин I: Извършване на строителен индюр 
Пошцин 2: II мъртва не ни оценки на съответствието пи инвестиционния проект с основните изисквания към строежите, с уникален номер на поръчката в РОП 0ОО73-201 ~-0012 н 
публикувано обявление от дата 2".02.2О1'г. е ID 3S66. в Регистъра па обществените поръчки ни АОП и публикувана па профила на купувача па Община Велико Тьрново 
hltps: w\ \» . \ e l iko- larno\o . l )g .hg pi-ofil-na-kupuvachn/463/ 
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