
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Е В Р О П Е Й С КИ  Ф О Н Д  ЗА  
РЕГИО НАЛНО  РАЗИИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ПРОТОКОЛ № 2

Днес на дата 20.06.2017 г. в 09:00 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 иа Закона за обществените поръчки, назначена със Заповед № РД 22
788/16.05.2017 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: „Дейности по извършване на СМР по проект „Привлекателна и съхранена 
автентична градска среда па град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 20X4-2020”. 
Прогнозна обща стойност 8 447 197.80 лева без ДДС.

Обособена позиция №1
„Подобряване на градската среда в ж.к „Чолаковци”; реконструкция и рехабилитация на улици, 
пешеходни алеи и тротоари и алейна връзка с ж.к „Бузлуджа”, енергоспестяващо улично 
осветление и достъпна среда (фаза 1) в град Велико Търново. Прогнозна стойност -  1 578 274, 
57 без ДДС

Обособена позиция №2
- „Площад "Съединение"-въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, настилки и 
паркоустройство, Ви К, поставяне на указателни и информационни табели, елементи на 
градското обзавеждане”; „Реконструкция на обществени паркинги - паркинг на ул. Крайбрежна, 
вкл. Реконструкция на пешеходни стъпала”; „Реконструкция на обществена тоалетна на ул. 
"Георги Сава Раковски" 29” . Прогнозна стойност -  490 326 ,69 без ДДС

Обособена позиция № 3:
СМР градска среда в старата градска част па обекти: ул. Независимост;ул. Стефан 
Стамболов;ул. Велчо Джамджията;ул. Иван Вазов;ул. Читалищна;ул. Михаил Кефалов; ул. 
Георги Сава Раковски;пл. Самоводски пазар; „Текущ, ремонт на изгледните площадки на ул, 
"Стефан Стамболов" Прогнозна стойност - 1 572 649,69 без ДДС

Обособена позиция № 4:
СМР градска среда в старата градска част на обекти: ул. Генерал Гурко;ул. Колю 
Фичето;ул. 10-ти февруарщул. Пролет;ул. Митрополит Панарет Рашев;ул. Александър 
Добринов;ул. Ефрем Попхристов;ул. Д-р Алберт Лонг;ул. Максим Райкович;ул. Тунел; ул. 
1Пейново;ул. Силвесгьр Пенов; Прогнозна стойност -1  401 068,64 без ДДС

Обособена позиция № 5:

1
Този документ е създаден в рамките на проект  BG16R.TOP001-1.009-0004 „ Привлекателна и съхранена автентична 

градска среда на град Велико Търново", който се осъществява с финансовата подкрепа иа Оперативна програма „Региони в 
раст еж " 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
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СМР градска среда в старата градска част на обекти: ул. Крайбрежна;ул. Йордан 
Инджето;ул. Христо Ив. Войводата;ул. Петър Богданов;ул. Киро Тулсшков: ул. 8 - м а  
дружина;ул. Цани Гинчев; Прогнозна стойност - 1 481505,52 без ДДС

Обособена позиция № 6:
СМР градска среда в старата градска част на обекти: ул. Капитан Дядо Никола; ул. 
Драгоман;ул. Медникарска;ул. Кирил и Методий;ул, Поборническа;ул. П.Р. Славейков; ул. 
Георги Мамарчев;ул. Поп Матей Преображенски;ул. Въстаническа.
Прогнозна стойност - 1 923372,69 без ДДС,

публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново https;//www,veliko- 
tamoуо,bg/bg/profil-na-kupuvacha7477 „ c уникален номер на процедурата 00073-2017-0023 в 
регистъра на АОП и публикувано обявление на дата 10.04.2017 с ID 782437 в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев -  Директор на Дирекция „Строителство и устройство на 
територията1' в Община Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:

1. Надя Петрова - Директор Дирекция „Обществени поръчки";
2. Русанка Александрова -  Главен юрисконсулт Дирекция „Обществени поръчки";
3. инж. Даниел Дончев - Главен експерт отдел „Техническа инфраструктура";
4. инж. Иван Иванов -  Главен експерт отдел „Техническа инфраструктура”;
5. Йорданка Антонова -  Старши експерт Дирекция „Проекти и програми";
6. Ана Тодорова - Главен експерт Дирекция „Бюджет и финанси”.

Комисията започна да разглежда и анализира представените оферти. Комисията по 
изпълнение на чл.54, ал. 7 от ППЗОП започна обсъждане относно съответствието на 
участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя.

относно липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личиото

Този док\ мент е създаден в рамките на проект  BG16RFOPOO1-1.009-0004 Привлекателна и съхранена автентична
градска среда на град Велико Търново", които се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ..Региони в 
р а с т е ж ' 2014-21120 г., съфииансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Обири/а Велико Търново и при никакви обстоятелства не мож е да 
се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съю з и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020

КОНСТАТАЦИИ ПО ЧЛ.54,АЛ.8 ОТ ППЗОП

състояние или критериите за подбор

https://www.veliko-
http://tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/477
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I. Относно оферта с вх. № 5300-1235-5/15.05.2017 г. от 13:06 часа на „СКОРПИОН 
ИНВЕСТСТРОЙ” ЕООД, с ЕИК: 104639368; адрес за кореспонденция: град Велико 
Търново; ПК: 5000; ул. „България”, № 23; телефон: 062/652043; ел. поща:
globus_lv@abv.bg; факс: 062:650507. Лице за контакти: Теодора Колева Колева, подадена 
за участие за Обособена позиция № 6, комисията констатира следното:

1. Участникът не е посочил в част III „Основания за изключване”, точка А от 
ЕЕДОП, в поле „отговор” текста:

„не са налице основания за отстраняване по чл. 54, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП”. Съгласно 
документацията за възлагане на обществена поръчка/ стр.40/ ..Участника, както и съдружник в 
обединение, подизпълнител, трето лице (ако има такива) посочва в част III „Основания за 
изключване”, точка А от ЕЕДОП, че спрямо него не са налице основания за отстраняване по чл. 
54, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП.”. Цитираният текст от документацията не е посочен в полето 
..Отговор:”

2. На стр. 14 в ЕЕДОП, в част III, Раздел Г от ЕЕДОП относно „Прилагат ли се 
специфичните национални основания за изключвапе”, участникът погрешно е посочил 
„Да”. Предвид декларираните обстоятелства по- долу в същото поле, посочването на „да” 
е погрешно.

II. Относно оферта на участника Консорциум „ГЕОПЛАН ИНФРАСТРУКТУРА” с вх. № 
53-1087-1/15.05.2017г. от 14:12 часа, с участници в консорциума: „ПЛАНЕКС
ИНФРАСТРУКТУРА” ООД, ЕИК: 202694924 и „ГЕОПЛАН КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, с 
ЕИК: 201432883, с адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ПК 5000, улица 
„Магистрална”, № 3, ет.4; телефон: 062/588 004; ел. поща: plaaexinfrastructure@abv.bg 
лице за контакти: Кристиян Дешков, подадена за участие за Обособена позиция № 4, 
комисията констатира следното:

1. Участникът не е посочил в част III „Основания за изключване”, точка А от 
ЕЕДОП, в поле „отговор” текста:

„не са налице основания за отстраняване по чл. 54, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП”. Съгласно 
документацията за възлагане на обществена поръчка/стр.40/„Участника, както и съдружник в 
обединение, подизпълнител, трето лице (ако има такива) посочва в част III „Основания за 
изключване”, точка А от ЕЕДОП, че спрямо него не са налице основания за отстраняване по чл. 
54, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП.". Цитираният текст от документацията не е посочен в полето 
„Отговор:”

2. На стр. 17 в офертата, в представения ЕЕДОП, подписан от Кристиян Дешков, в 
качеството му на представляващ консорциума са посочени строителни работи, в това число и 
асфалтови работи с конкретизиран от участника обем в m2. От така представената

з
Този документ е създаден в рамкит е на проект  BG16RFOPOOI-1.009-0004 „Привлекателна и съхранена автентична 

градска среда на град Велико Търново ", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в 
раст еж " 2014-2П20 г„ съфинансчрана 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 официалкото становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020
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информация не става ясно дали посочените СМР са изпълнени в изискания период „за 
последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата”. Констатацията се отнася и 
за ЕЕДОП, представен за „Планекс инфраструктура” ООД, подписан от Кристиян Дешков и 
инж. Христо Димитров./стр.41 в офертата/

3, На стр. 20 в офертата, в представения ЕЕДОП. подписан от Кристиян Дешков, в 
качеството му на представляван!, консорциума е посочена като координатор по безопасност и 
здраве Марияна Калева. Посочен е опита на предложения експерт като координатор по 
безопасност и здраве, но не и общ професионален опит в години.
Констатацията се отнася и за ЕЕДОП. представен за „ГЕОПЛАН КЪНСГРАКШЪН" ЕООД, 
подписан от Кристиян Дешков ./стр. 66 в офертата/.

4, Относно ЕЕДОП, представен за „Планекс инфраструктура” ООД, подписан от Кристиян 
Дешков и инж. Христо Димитров, комисията констатира следното:

4.1. Съгласно Глава I ..Указание за участие и провеждане на процедурата”, Раздел 1 „Общи 
правила за участие в процедурата" от документацията за възлагане на обществената поръчка: 
"Участниците са длъжни да представят необходимата информация в ЕЕДОП относно правно- 
организационната форма, под която осъществяват дейността си, 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.”( стр.7).

Информацията се попълва в част II „Информация за икономическия оператор”, раздел А. 
Информация за икономическия оператор, част „Идентификация”.
Представената информация, трябва да посочва лицата, които представляват участника, лицата 
които са членовете на управителни и надзорни органи на участника и за други лица, които имат 
правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи /други лица със 
статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, 
еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или 
надзорните органи/.
Представената информация трябва да позволява извършване на идентификация по чл. 6. ал. 2 
ЗМИП на действителния собственик на юридическото лице (физическото лице или 
физическите лица).
Ако не е посочен ЕИК, съгласно чл. 23, ал.4 от Закона за търговския регистър или е посочен, 
но чрез публикуваните по партидата па съответното лице от данните и документите не може 
да бъде изведена необходимата информация за целите на идентификацията по чл. 6. ал. 2 
ЗМИП, участника декларира в ЕЕДОП действителния собственик на юридическото лице 
(физическото лице или физическите лица), като no възможност посочва уеб адрес или орган 
или служба, издаващи удостоверителни документи или линк, ако декларираните обстоятелства 
са достъпни по електронен път.

Същото изискване е посочено и на стр. 38 от документацията за възлагане на обществената
4

Ччзи документ е създаден в рамките на проект B G 16R FO P 001-l.00y-0004  ..Привлекателна и съхранена автентична 
градска среда на град Велико Чърново ", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма .. Региони « 
раст еж " 20!4-2020 г.. съфипансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдъ;>жанието на публикацията се носи от Община Велико Чърново и при никакви обстоятелства не мож е да 
се счита, че този доку мент отразява офищшлното становище на Европейския съюз и Упраазяваи/ия орган на ОПРР 2014-2020
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поръчка. Глава III ..Съдържание на офертата и изискуеми документи’’. Раздел 1 ..Съдържание на 
офертата. Общи положения”.

Съгласно чл. 44, ал.1 от ППЗОП участниците -  при поискване от страна на възложителя, са 
длъжни да представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под 
която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 
54. ал. 2. независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които 
заемат, което възложителят е направил с условията на документацията за участие. Лицата по чл. 
54, ал.2 от ЗОП са както са посочени в разпоредбата „лицата, които представляват участника 
или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат 
правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.”

Съгласно чл. 40, ал. 1 и ал.2 от ППЗОП:
Чл, 40. (1) Лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП са:
1. лицата, които представляват участника или кандидата;
2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или 

кандидата;
3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на 

предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, 
членовете на управителните или надзорните органи.
(2) Лицата по ал. 1, т. 1 и 2 са, както следва:
1. при събирателно дружество -  лицата по чл. 84. ал. 1 и чл. 89. ал. 1 ог Търговския закон;
2. при командитно дружество -  неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от 
Търговския закон;
3. при дружество с ограничена отговорност -  лицата но чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а 
при еднолично дружество с ограничена отговорност -  лицата по чл. 147. ал. 1 от Търговския 
закон;
4. при акционерно дружество -  лицата по чл. 241, ал. 1. чл. 242. ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от 
Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции -  лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244. ал. 1 от 
Търговския закон;
6. при едноличен търговец -  физическото лице -  търговец;
7. при клон на чуждестранно лице -  лицето, което управлява и представлява клона или има 
аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;
8. в случаите по т. 1 -  7 -  и прокуристите, когато има такива;
9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица -  лицата, които представляват, 
управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в 
която са установени.

Аналогични указания са предоставени в условията на документацията за участие.

Видно от справка в Търговския регистър:
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Партньор в консорциума:
„ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА” ООД с ЕИК: 202694924 е с

Управители, представляващи заедно и поотделно:
Кристиян Пламенов Дешков 
Х ристо Атанасов Димитров

Съдружници:
Кристиян Пламенов Дешков
ПЛАНЕКС ХОЛДИНГ, ЕИК/ПИК 103685635

"ПЛАНЕКС ХОЛДИНГ" ООД е с  
Управител:
Пламен Иванов Андреев 
Съдружници
Пламен Иванов Андреев, 8555300 лв.
Христо Атанасов Димитров, 8555300 лв

4.2 В ЕЕДОП в част II „Информация за икономическия оператор”, раздел А. Информация 
за икономическия оператор, част „Идентификация“ не е представен списък на всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, като информация в тази посока липсва 
за Пламен Иванов Андреев и Христо Атанасов Димитров.

Съгласно чл. 41, ал.1, ал.2 от ППЗОП:
Чл. 41. (I) Когато изискванията по чл. 54, ал. 1. т. 1, 2 и 7 се отнасят за повече от едно лице, 
всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато с налице необходимост от защита на 
личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, 
информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се попълва в отделен ЕЕДОП за 
всяко лице или за някои от лицата.
(2) В случаите по ал. 1, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с 
критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно 
да представлява съответния стопански субект.

4.3 Във връзка с констатацията, посочена по- горе Комисията констатира, че ЕЕДОП 
не е подписан от всички лица, съгласно изискванията на чл. 44, ал.1, от ППЗОП. В този 
смисъл ЕЕДОП не е подписан от изискуемите лица, съгласно ЗОП и ППЗОП по 
отношение на съдружника в „ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА” ООД, а именно 
„ПЛАНЕКС ХОЛДИНГ”ООД.
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ЕЕДОП, представен за „ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА” ООД е подписан от Кристиян 
Дешков и инж. Христо Димитров, но не е подписан от Пламен Иванов Андреев, който е 
съдружник и управител в „ПЛАНЕКС ХОЛДИНГ”ООД.

4.3 В ЕЕДОП, представен за „Планекс инфраструктура“ ООД, подписан от Кристиян
Дешков и инж. Христо Димитров не е посочено в част III „Основания за изключване”, 
точка А от ЕЕДОП, в поле „отговор” текста:

„не са налице основания за отстраняване по чл. 54, ал.1, т.1 и т.2 or ЗОП”. Съгласно 
документацията за възлагане на обществена поръчка/ стр.40/ „Участника, както и съдружник в 
обединение, подизпълнител, трето лице (ако има такива) посочва в част III „Основания за 
изключване”, точка А от ЕЕДОП. че спрямо него не са налице основания за отстраняване по чл. 
54, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП.”. Цитираният текст от документацията не е посочен в полето 
„Отговор:”

5. Относно ЕЕДОП, представен за „Геоплан Кънстракгаън“ ЕООД, подписан от Кристиян 
Дешков, комисията констатира следното:

В ЕЕДОП. представен за „Геоплан Кънстракшън" ЕООД. подписан от Кристиян Дешков не е 
посочено в част III „Основания за изключване”, точка А от ЕЕДОП, в поле „отговор” 
текста:

„не са налице основания за отстраняване по чл. 54, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП”. Съгласно 
документацията за възлагане на обществена поръчка/ стр.40/ „Участника, както и съдружник в 
обединение, подизпълнител, трето лице (ако има такива) посочва в част III „Основания за 
изключване", точка А от ЕЕДОП, че спрямо него не са налице основания за отстраняване по чл. 
54, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП.”. Цитираният текст от документацията не е посочен в полето 
„Отговор:”

6. Относно ЕЕДОП, представен от Теодор Маринов.

В ЕЕДОП, представен от Теодор Маринов не е посочено в част III „Основания за 
изключване”, точка А от ЕЕДОП, в поле „отговор” текста:

„не са налице основания за отстраняване по чл. 54, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП”. Съгласно 
документацията за възлагане на обществена поръчка/ стр.40/ „Участника, както и съдружник в 
обединение, подизпълнител, трето лице (ако има такива) посочва в част III „Основания за 
изключване”, точка А от ЕЕДОП. че спрямо него не са налице основания за отстраняване по чл. 
54, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП.”. Цитираният текст от документацията не е посочен в полето 
„Отговор:”
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7. Относно ЕЕДОП, представен от Тихомир Панов:
В ЕЕДОП. представен от Тихомир Панов не е посочено в част III „Основания та 
изключване”, точка А от ЕЕДОП, в поле „отговор” текста:

„не са налице основания за отстраняване по чл. 54, ал.1, т.1 и т.2 от ТОП”. Съгласно 
документацията за възлагане на обществена поръчка/ стр.40/ ..Участника, както и съдружник в 
обединение, подизпълнител, трето лице (ако има такива) посочва в част III ..Основания за 
изключване", точка А от ЕЕДОП, че спрямо него не са налице основания за отстраняване но чл. 
54, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП.’'. Цитираният текст от документацията не е посочен в полето 
„Отговор:”

8. Относно ЕЕДОП. представен от Светлана Великова:
В ЕЕДОП, представен от Тихомир Панов не е посочено в част III „Основания за 
изключване”, точка А от ЕЕДОП, в поле „отговор” текста:

„не са налице основания за отстраняване по чл. 54, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП”. Съгласно 
документацията за възлагане на обществена поръчка/ стр.40/ „Участника, както и съдружник в 
обединение, подизпълнител, трето лице (ако има такива) посочва в част III „Основания за 
изключване”, точка А от ЕЕДОП, че спрямо него не са налице основания за отстраняване по чл. 
54, ал.1. т.1 и т.2 от ЗОП.”. Цитираният текст от документацията не е посочен в полето 
„Отговор:”

III. Относно оферта на участника „НСК София” ЕООД, с ЕИК: 831838874, е вх. № 5300
1354-1/15.05,2017 г. от 14: 42, с адрес за кореспонденция: град София, ПК 1606, булевард 
„Ген. Едуард И. Тотлебсн”, № 77, ет.2, ап.З; телефон: 02/953 08 16; факс: 02/591 68 92; 
електронна поща за кореспонденция: offlce@nsksolla.eu. Лице за контакти: Светлин 
Димитров, подадена за участие за Обособена позиция № 3, комисията констатира 
следното:

1. Участникът не е посочил в част III „Основания за изключване”, точка А от 
ЕЕДОП, в поле „отговор” текста:

„не са налице основания за отстраняване по чл. 54, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП”. Съгласно 
документацията за възлагане на обществена поръчка/стр.40/„Участника, както и съдружник в 
обединение, подизпълнител, трето лице (ако има такива) посочва в част III „Основания за 
изключване”, точка А от ЕЕДОП, че спрямо него не са налице основания за отстраняване по чл. 
54, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП.”. Цитираният текст от документацията не е посочен в полето 
„Отговор:”

2. Съгласно документацията за възлагане на обществена поръчка „ В ЕЕДОП в част 
III, Раздел Г от ЕЕДОП, участника, както и съдружник в обединение, подизпълнител, 
трето лице (ако има такива) посочва: че за представлявания от него: участник, съдружник в 
обединение, подизпълнител, трето лице( посочва се вярното) не са налице условия, 
възпрепятстващи участието му в процедури за възлагане на обществени поръчки, съгласно 
ЗАКОН за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
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действителни собственици." Комисията констатира, че на стр. 12 в ЕЕДОП / стр. 15 в офертата/ 
участникът не е декларирал точно текста, изискан за деклариране в полето съгласно указанията 
на документацията и пе е посочено точно наименованието на ЗАКОН за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

IV. Относно оферта с вх. № 5300- 116-10/15.05.2017 г. от 15: 20 часа на „ПЪТНИ 
СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО” АД, с ЕИК: 104693344. Адрес за кореспонденция с 
участника: град Велико Търново, код 5000, бул. „България”, № 27, телефон: 062/61 68 11, 
факс: 062/62 83 59, електронна поща за кореспонденция: officerff'psvt.bg. Лице за контакти: 
инж. Филип Маринов и инж. Румен Игнатов, за участие за обособена позиция № 2, 
комисията констатира следното:

1. Участникът в ЕЕДОП не е посочил в част III „Основания за изключване”, точка А 
от ЕЕДОП, в поле „отговор” текста:

„не са налице основания за отстраняване по чл. 54, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП”. Съгласно 
документацията за възлагане на обществена поръчка/ стр.40/ „Участника, както и съдружник в 
обединение, подизпълнител, трето лице (ако има такива) посочва в част III „Основания за 
изключване”, точка А от ЕЕДОП, че спрямо него не са налице основания за отстраняване по чл. 
54, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП.”. Цитираният текст от документацията не е посочен в полето 
„Отговор:”.

2. Съгласно документацията за възлагане на обществената поръчка /стр.39/, в ЕЕДОП в част 
III, Раздел Г от ЕЕДОП. участника, както и съдружник в обединение, подизпълнител, трето 
лице (ако има такива) посочва: че за представлявания от него: участник, съдружник в 
обединение, подизпълнител, трето лице( посочва се вярното) не са налице условия, 
възпрепятстващи участието му в процедури за възлагане на обществени поръчки, 
съгласно ЗАКОН за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 
лица и техните действителни собственици. Съгласно документацията за възлагане на 
обществената поръчка /стр.39/. участника в ЕЕДОП в част III, Раздел Г от ЕЕДОП, посочва във 
връзка с чл. 101, ал.11 от ЗОП, във връзка с чл. 107, т.4 от ЗОП, че представлявания от него 
(посочва се наименованието на участника), не е свързано лице с участник в процедурата.

Участника не е възпроизвел в ЕЕДОП. както е изискано от условията на документацията 
текста: че спрямо него не са налице условия, възпрепятстващи участието му в процедури за 
възлагане на обществени поръчки, съгласно ЗАКОН за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици. Участника не е посочил в 
ЕЕДОП, както е изискано от условията на документацията: че не е свързано лице с участник в 
процедурата.
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Текстовете, изискани за деклариране на липсата на обстоятелства, съгласно 
изложеното по- горе не са посочени в поле Отговор на част III, Раздел Г от ЕЕДОП, като 
наименованието на закона не е коректно изписано.

3. В ЕЕДОП / стр. 24 ог офертата/ относно Стефчо Атанасов Геновски - технически 
ръководител не е посочено професионален опит в години, за да бъде преценено от комисията 
наличие на съответствие с минималното изискване: „Технически ръководител-1 лице, 
отговарящо на изискванията на чл. 163а, ал.2 от ЗУТ -  I лице с професионален опит мин. 5 г."

4. В ЕЕДОП / стр. 25 от офертата/ относно Петър Генчев Петров -  отговорник по контрола 
на качеството е посочен професионален опит- 12 години, но не е посочен опит на такава 
позиция, за да бъде преценено от комисията наличие на съответствие с минималното 
изискване: „опит минимум 3 г. на такава позиция при изпълнение на обекти в областта на 
строителството.

V. Относно оферта с вх. № 5300-1359-1/15.05.2017 г. от 15:57 часа на „ВТ ИНЖЕНЕРИНГ” 
ООД, с ЕИК: 104112179; адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ПК 5000, улица 
„Баба Мота”, № 12, телефон: 062/650 336; факс: 062/650 336, ел. поща: vtingenering@abv.bg. 
Лице за контакти: Станимир Милчев Георгиев, за участие по обособена позиция № 5, 
комисията констатира следното:

1. Участникът в ЕЕДОП не е посочил в част III „Основания за изключване”, точка А 
от ЕЕДОП, в поле „отговор” текста:

„не са налице основания за отстраняване по чл. 54, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП”. Съгласно 
документацията за възлагане на обществена поръчка/ стр.40/ „Участника, както и съдружник в 
обединение, подизпълнител, трето лице (ако има такива) посочва в част III „Основания за 
изключване”, точка А от ЕЕДОП, че спрямо него не са налице основания за отстраняване по чл. 
54, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП.”. Цитираният текст от документацията не е посочен в полето 
„Отговор:”.

На стр. 11 в офертата / стр. 8 от ЕЕДОП на участника/, е посочен отговор „не” срещу поле: „В 
случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята 
надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване /реабилитиране по 
собствена инициатива/.” В случай на деклариране от участника текста но предходната тЛ от 
настоящия протокол, т.е при липса на осъждане, срещу полето: „В случай на присъда, 
икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки 
наличието на съответните основания за изключване /реабилитиране по собствена инициатива/” 
в ЕЕДОП не се попълва отговор.
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В ЕЕДОП, представен за участника на стр. 7 в офертата / стр. 4 в ЕЕДОП/ участникът е 
посочил срещу поле „Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на 
обществена поръчка заедно с други икономически оператори?” отговор „да”.

Предвид това, че участникът не е обединение на икономически оператори, посочване на 
отговор „да” е погрешно, както е и неотносимо попълването на информация в полето 
след него.

2. Съгласно документацията за възлагане на обществената поръчка /стр.39/, в ЕЕДОП в част 
III, Раздел Г от ЕЕДОП, участника, както и съдружник в обединение, подизпълнител, трето 
лице (ако има такива) посочва: че за представлявания от него: участник, съдружник в
обединение, подизпълнител, трето лице{ посочва се вярното) не са налице условия, 
възпрепятстващи участието му в процедури за възлагане на обществени поръчки, 
съгласно ЗАКОН за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 
лица и техните действителни собственици. Съгласно документацията за възлагане на 
обществената поръчка /стр.39/, участника в ЕЕДОП в част III, Раздел Г от ЕЕДОП, посочва във 
връзка с чл. 101, ал.11 от ЗОП. във връзка с чл. 107. т.4 от ЗОП. че представлявания от него 
(посочва се наименованието на участника), не е свързано лице с участник в процедурата.

Участника не е възпроизвел в ЕЕДОП. както е изискано от условията на документацията 
текста: че спрямо него не са налице условия, възпрепятстващи участието му в процедури за 
възлагане на обществени поръчки, съгласно ЗАКОН за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици. Участника не е посочил в 
ЕЕДОП, както е изискано от условията на документацията: че не е свързано лице с участник в 
процедурата.

Текстовете, изискани за деклариране иа липсата на обстоятелства, съгласно 
изложеното по- горе не са посочени в поле Отговор на част III, Раздел Г от ЕЕДОП.

При деклариране на отговор ..не" срещу поле първо в „Г: Други основания за изключване, 
които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 
възложителя на държава членка", не се попълва отговор в следващото по-долу поле. Участникът 
погрешно е попълнил отговор ..не" срещу поле: ,.В случай че се прилага някое специфично 
национално основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за 
реабилитиране по своя инициатива?Ако „да”, моля опишете предприетите мерки:”

Този документ е създаден в рамките на проект  BG16RFOPOQ1-1.009-0004 „Привлекателна и съхранена автентична 
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раст еж " 2014-2020 съфинансирапа от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдърж анието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да 
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3. Съгласно документацията за възлагане на обществена поръчка е поставено минимално 
изискване: „Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или
сходни с тези на обособената позиция. Под дейности с предмет и обем, идентични или сходни с 
тези на обособената позиция сс разбират: за всяка обособена позиция: строително монтажни 
работи на асфалтова настилка с обща дължина минимум 500 m2. Изискването може да се докаже 
с изпълнението на един или повече договори, респ. с едно или повече от едно изпълнение." 
Изпълнението на дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на обособената 
позиция участникът трябва да е изпълнил за последните 5 (пет) години от датата на подаване на 
офертата. Участникът е представил информация в три точки на стр. 19 в офертата/ стр. 16 в 
ЕЕДОП, представен за участника/, но не е посочил през коя година е изпълнено строителството, 
поради което участникът на практика не посочва в ЕЕДОП дали изпълнението е било в 
изискания период. В представеното удостоверение за добро изпълнение на стр. 39 в 
офертата не се посочва обем възстановена асфалтова настилка. Независимо от 
представената информация и приемо - предавателен протокол - стр. 40-45, комисията 
установи, че в ЕЕДОП участникът не е посочил изискуемата информация. Съгласно 
предварително обявените условия на обществената поръчка

„Изисква се участник в процедурата за последните 5 (пет) години от датата на подаване на 
офертата, да е изпълнил дейности с предмет и обем. идентични или сходни с предмета на 
обособената позиция. Участникът трябва да предостави изискуемата информация в поле 1а) 
от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ 
ЕЕДОП. При подаване на офертата, съответствието с изискването се декларира само в

В ЕЕДОП участникът не е декларирал информация от която да е видпо съответствието с 
минималното изискване. Участникът трябва да представи ЕЕДОП отново с посочване на 
периода на изпълнение.

4. Съгласно документацията: „За всяка една обособена позиция: Изисква се участника да 
разполага с персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност за 
изпълнение на поръчката.Участникът трябва да предостави информация в Част IV, Раздел В. т. 6 
от ЕЕДОП, така че да се удостовери съответствие с минимално поставените изисквания. При 
подаване на офертата, съответствието с изискването се декларира само в ЕЕДОП. 
Доказателствата се представят от участника, определен за изпълнител, или при поискване в хода 
на процедурата в случаите на чл. 67. ал. 5 и 6 ЗОП, а именно: списък на персонала, който ще 
изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, 
в който е посочена професионалната компетентност на лицата. Възложителят няма да изисква 
документи, които вече са му били предоставени от участника или са му служебно известни.

За всяка една обособена позиция:

Този документ е създаден в рамките на проект  BG16RFOPOO1-1.009-0004 „ Привлекателна и съхранена автентична 
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Участникът следва да разполага със минимум лица е образование, квалификация, степен, 
правоспособност, опит и регистрация или еквивалентни, на както следва:
- Ръководител екип-1 лице: строителен инженер, специалност ..Пътно строителство” или 
..'Гранспортно строителство” или ..Строителство на сгради и съоръжения" или ,.ПГС” с опит 
минимум 5г. професионален опит:
- Помощник ръководител-1 лице - строителен инженер, специалност ..Пътно строителство” 
или ..Траиспортно строителство" или ..Строителство на сгради и съоръжения” или „ПГС” или 
професионална квалификация строителен техник с проф, опит минимум 5г.
-Технически ръководител-l лице, отговарящо на изискванията на чл. 163а, ал.2 от ЗУТ -  1 
лице с професионален опит мин. 5 г.;
- Координатор по безопасност и здраве (КБЗ) -1 лице, строителен инженер или 
професионална квалификация строителен техник или еквивалентни, със завършен курс за КБЗ 
или еквивалент, с професионален опит мин. 3 год.:
- Отговорник по контрола на качеството 1 лице със средно или висше образование и с 
обучение по системи за управление па качеството и опит минимум Зг. на такава позиция при 
изпълнение на обекти в областта на строителство.
- Инженер по част „Геодезия“ - 1 лице с висше образование по специалност „Геодезия" или 
„Маркшайдерство и геодезия” с професионален опит минимум 5 години.
- Работници - 5 лица.
Забележка: Едно физическо лице може да изпълнява функциите само иа един експерт!

Участникът е представил информация на стр. 22 в офертата /стр. 19 в ЕЕДОП/. В ЕЕДОП. 
представен за участника и е се посочва, изискуемия професионален опит на лицата в години, 
респ. за отговорник по контрола на качеството- изискуемия опит на такава позиция:
- за Пенчо Петров — ръководител екип участникът не е посочил информация в ЕЕДОП, 
представен за участника за професионален опит на лицето в години. Представено е заверено 
копие на трудова книжка- стр. 68-75 от офертата, за удостоверяване на професионалния опит, но 
същият не е посочен в ЕЕДОП на участника.
- за Пламен Гснчев-помощиик ръководител, участникът не е посочил информация в ЕЕДОП, 
представен от участника за професионален опит на лицето. Представено е заверено копие на 
трудова книжка- стр. 97-99 за удос товеряване на професионалния опит, но същият не е посочен 
в ЕЕДОП на участника.
- за Димитър Николов- технически ръководител, участникът нс е посочил информация за 
квалификация, но е представил заверено копие на диплома на стр. 32 в офертата. Липсва 
информация в ЕЕДОП. представен за участника за професионален опит на лицето в години, 
поради което комисията не може да установи наличие на съответствие с минималното 
изискване: “с проф. опит минимум 5г.‘\ Съответствието с минималното изискване не се 
удостоверява и от представената от стр. 33 до стр. 34 в офертата заверено копие на трудова 
книжка на лицето. Професионалния опит на лицето в години ие е посочен в ЕЕДОП, като 
участника е пропуснал да посочи в ЕЕДОП професионалната квалификация на лицето.
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- За Станимир Георгиев- координатор ЗБУТ, участникът не е посочил информация 
професионален опит на лицето в години, поради което комисията не може да установи наличие 
на съответствие с минималното изискване: "с проф. опит минимум Зг.” Посочено е 
Удостоверение № 2233/02.05.2017 г.. без посочване дали същото е удостоверение за завършен 
курс за КБЗ или еквивалент, но същото е представено на стр. 31 в офертата. В ЕЕДОП, 
представен за участника, не е посочено информация за професионален опит в години. 
Участника е пропуснал да посочи срещу Удостоверение № 2233/02.05.2017 г. в ЕЕДОП, че 
същото се отнася за завършен курс по безопасност и здраве.
- За Мария Георгиева -  контрол на качеството,
в ЕЕДОП, представен за участника, не е посочено информация за опит на лицето в години на 
такава позиция, поради което комисията пе може да установи наличие на съответствие с 
минималното изискване: опит минимум Зг. на такава позиция.
-За Георги Трънков- геодезист, участникът не е посочил информация за професионален опит 
на лицето. Представено е заверено копие на трудова книжка- стр. 121-133 за удостоверяване на 
професионалния опит, но същият не е посочен в ЕЕДОП на участника.

На стр. 26 в офертата / стр. 23 в ЕЕДОП от участника/ не е попълнена изискуемата информация 
в „Част VI. Заключителни положения".

Относно ЕЕДОП, представен от Пенчо Петров, комисията констатира следното:

1. В ЕЕДОП не с посочено в част III „Основания за изключване”, точка А от ЕЕДОП, в 
поле „отговор” текста:

„не са налице основания за отстранявапе по чл. 54, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП”. Съгласно 
документацията за възлагане на обществена поръчка/ стр.40/ „Участника, както и съдружник в 
обединение, подизпълнител, трето лице (ако има такива) посочва в част III „Основания за 
изключване", точка А от ЕЕДОП. че спрямо него не са налице основания за отстраняване по чл. 
54. ал.1, т.1 и т.2 от ЗОГ1.”. Цитираният гекст от документацията не е посочен в полето 
„Отговор:".

На стр. 53 в офертата /стр. 8 от ЕЕДОП на Пенчо Петров /, е посочен отговор „не” срещу поле: 
„В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята 
надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване /реабилитиране по 
собствена инициатива/." При липса на осъждане, срещу полето: „В случай на присъда, 
икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки 
наличието на съответните основания за изключване /реабилитиране по собствена инициатива/” 
в ЕЕДОП не се попълва отговор.

2. Съгласно документацията за възлагане на обществената поръчка /стр.39/, в ЕЕДОП в част 
III, Раздел Г от ЕЕДОП. участника, както и съдружник в обединение, подизпълнител, трето

Този документ е създаден в рамките на проект  BG16RFOPOO1-1.009-0004 „Привлекателна и съхранена автентична
градска среда на град Велико Търново", които се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ..Региони в 
растеж " 20!4-2020 г„ съфинаисирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цязата 
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Ве.тко Търново и при никакви обстоятелства не мож е да 
се счита, че този документ отразява официалното становище на Ев]юпейекия съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020
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лице (ако има такива) посочва: че за представлявания от него: участник, съдружник в
обединение, подизпълнител, трето лице( посочва се вярното) не са налице условия, 
възпрепятстващи участието му в процедури за възлагане на обществени поръчки, 
съгласно ЗАКОН за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 
лица и техните действителни собственици.

В ЕЕДОП не е възпроизведено, както е изискано от условията на документацията текста: че 
спрямо него не са налице условия, възпрепятстващи участието му в процедури за възлагане на 
обществени поръчки, съгласно ЗАКОН за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните ог 
тях лица и техните действителни собственици.

Текстовете, изискани за деклариране на липсата на обстоятелства, съгласно 
изложеното по- горе не са посочени в поле Отговор на част III, Раздел Г от ЕЕДОП.

При деклариране на отговор „не" срещу поле първо в „Г: Други основания за изключване, 
които може да бъдат предвидени в националното законодателство иа възлагащия орган или 
възложителя на държава членка", не се попълва отговор в следващото по-долу поле. Погрешно е 
попълнено отговор „не" срещу поле: „В случай че се прилага някое специфично национално 
основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по 
своя инициатива?Ако „да", моля опишете предприетите мерки:"/ стр. 58 от офертата/

На стр. 65 в офертата / стр. 20 в ЕЕДОП / не е попълнена изискуемата информация в „Част VI. 
Заключителни положения".

Относно ЕЕДОП, представен от Пламен Генчев , комисията констатира следното:

В ЕЕДОП не е посочено в част III „Основания за изключване”, точка А от ЕЕДОП, в 
поле „отговор” текста:

„не са налице основания за отстраняване по чл, 54, ал.1, г.1 и т.2 от ЗОП”. Съгласно 
документацията за възлагане на обществена поръчка/стр.40/„Участника, както и съдружник в 
обединение, подизпълнител, трето лице (ако има такива) посочва в част III „Основания за 
изключване”, точка А от ЕЕДОП. че спрямо него не са налице основания за отстраняване по чл. 
54, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП.". Цитираният текст от документацията не е посочен в полето 
„Отговор:".

На стр. 83 в офертата / стр. 8 от ЕЕДОП на Пламен Генчев /, е посочен отговор „не" срещу поле: 
„В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята 
надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване /реабилитиране по
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градска среда на град Велико Търново", които се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ..Региони в 
раст еж " 2014-2020 г.. сьфинансирана 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 мож е да 
се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПГР 2014-2020
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собствена инициатива/.” При липса на осъждане, срещу полето: ,.В случай на присъда, 
икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки 
наличието на съответните основания за изключване /реабилитиране по собствена инициатива/" 
в ЕЕДОП не се попълва отговор.

2. Съгласно документацията за възлагане на обществената поръчка /стр.39/, в ЕЕДОП в част 
III, Раздел Г от ЕЕДОП, участника, както и съдружник в обединение, подизпълнител, трето 
лице (ако има такива) посочва: че за представлявания от него: участник, съдружник в
обединение, подизпълнител, трето лице( посочва се вярното) не са налице условия, 
възпрепятстващи участието му в процедури за възлагане на обществени поръчки, 
съгласно ЗАКОН за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 
лица и техните действителни собственици.

В ЕЕДОП не е възпроизведено, както е изискано от условията на документацията текста: че 
спрямо него не са налице условия, възпрепятстващи участието му в процедури за възлагане на 
обществени поръчки, съгласно ЗАКОН за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от 
тях лица и техните действителни собственици.

Текстовете, изискани за деклариране на липсата на обстоятелства, съгласно 
изложеното по- горе не са посочени в поле Отговор на част III, Раздел Г от ЕЕДОП.

При деклариране на отговор „не" срещу поле първо в ,.Г: Други основания за изключване, 
които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 
възложителя на държава членка", не се попълва отговор в следващото по-долу поле. Погрешно е 
попълнено отговор „не” срещу поле: „В случай че се прилага някое специфично национално 
основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по 
своя инициатива?Ако „да”, моля опишете предприетите мерки:”

Па стр. 95 в офертата / стр. 20 в ЕЕДОП / не е попълнена изискуемата информация в „Част VI. 
Заключителни положения”.

Относно ЕЕДОП, представен от Георги Трънков, комисията констатира следното:

В ЕЕДОП не е посочено в част III „Основания за изключване”, точка А от ЕЕДОП, в 
поле „отговор” текста:
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градска среда на град Велика Търново ", които се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в 
раст еж " 2014-2020 г.. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петко Търново и при никакви обстоятелства не може да 
се счита, че този документ отразява офицшпнопю становище на Европейския съюз и Управляващия оргии ни ОГ1РР 2014-2020
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„не са налице основания за отстраняване по чл. 54, ал.1, тЛ и т.2 от ЗОП”. Съгласно 
документацията за възлагане на обществена поръчка/ стр.40/ „Участника, както и съдружник в 
обединение, подизпълнител, трето лице (ако има такива) посочва в част III „Основания за 
изключване", точка А от ЕЕДОП, че спрямо него не са налице основания за отстраняване по чл. 
54. ал.1, тЛ и т.2 от ЗОП.". Цитираният текст от документацията не е посочен в полето 
„Отговор:".

На стр. 106 в офертата / стр. 8 от ЕЕДОП на Георги Трънков /, е посочен отговор „нс" срещу 
поле: „В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже 
своята надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване /реабилитиране 
по собствена инициатива/." При липса на осъждане, срещу полето: ..В случай на присъда, 
икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки 
наличието на съответните основания за изключване /реабилитиране по собствена инициатива/" 
в ЕЕДОП не се попълва отговор.

2. Съгласно документацията за възлагане на обществената поръчка /стр.39/, в ЕЕДОП в част 
III, Раздел Г от ЕЕДОП, участника, както и съдружник в обединение, подизпълнител, трето 
лице (ако има такива) посочва: че за представлявания от него: участник, съдружник в
обединение, подизпълнител, трето лице( посочва се вярното) не са налице условия, 
възпрепятстващи участието му в процедури за възлагане на обществени поръчки, 
съгласно ЗАКОН за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 
лица и техните действителни собственици.

В ЕЕДОП не е възпроизведено, както е изискано от условията на документацията текста: че 
спрямо него не са налице условия, възпрепятстващи участието му в процедури за възлагане на 
обществени поръчки, съгласно ЗАКОН за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от 
тях лица и техните действителни собственици.

При деклариране на отговор „не" срещу поле първо в „Г: Други основания за изключване, 
които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 
възложителя на държава членка", не се попълва отговор в следващото по-долу поле. Погрешно е 
попълнено отговор „не" срещу поле: ..В случай че се прилага някое специфично националио 
основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по 
своя инициатива?Ако „да”, моля опишете предприетите мерки:"

Текстовете, изискани за деклариране па липсата на обстоятелства, съгласно 
изложеното по- горе не са посочени в поле Отговор на част III, Раздел Г от ЕЕДОП.
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градска среда на град Велика Търново", конто се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ..Региони а 
растеж-' 20!4-2020 г.. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионални развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Ве..ико Търново и при никакви обстоятелства не мож е да 
се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управщващия орган на ОИРР 201-1-2020
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На стр. 119 в офертата / стр. 21 в ЕЕДОП / не е попълнена изискуемата информация в „Част VI. 
Заключителни положения".

VI. Относно оферта е вх. № 5300-12332-1/15.05.2017 г. от 16: 32 часа на 
„ИНФРАИНЖЕНЕРИНГ- ДБ” ЕООД, с ЕИК: 200578682, с адрес за кореспонденция с 
участника: град Велико Търново, ул. „Баба Мота”, № 12, телефон/факс за връзка: 062/ 
650336; ел. поща: infra_db@abv.bg. Лице за контакти: Даниел Василев Бъчваров: 0878 
374398, за участие за обособена позиция № 2, комисията констатира следното:

1. Участникът в ЕЕДОП не е посочил в част III „Основания за изключване”, точка А 
от ЕЕДОП, в поле „отговор” текста:

„нс са налице основания за отстраняване по чл. 54, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП”. Съгласно 
документацията за възлагане на обществена поръчка/ стр.40/ „Участника, както и съдружник в 
обединение, подизпълнител, трето лице (ако има такива) посочва в част III „Основания за 
изключване", точка А от ЕЕДОП, че спрямо него не са налице основания за отстраняване по чл. 
54, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП.”. Цитираният текст от документацията не е посочен в полето 
„Отговор:”.

2. Съгласно документацията за възлагане на обществената поръчка /стр.39/, в ЕЕДОП в част
III. Раздел Г от ЕЕДОП, участника, както и съдружник в обединение, подизпълнител, трето 
лице (ако има такива) посочва: че за представлявания от него: участник, съдружник в 
обединение, подизпълнител, трето лице( посочва се вярното) не са налице условия, 
възпрепятстващи участието му в процедури за възлагане на обществени поръчки, 
съгласно ЗАКОН за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 
лица и техните действителни собственици.

Участника не е възпроизвел точно в ЕЕДОП, както е изискано от условията на 
документацията текста: „че спрямо него не са налице условия, възпрепятстващи участието му в 
процедури за възлагане на обществени поръчки, съгласно ЗАКОН за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици”, като предвид 
декларираните обстоятелства, участникът погрешно с отбелязал „да” в полето.

3. Комисията констатира, че на стр. 6 в офертата в ЕЕДОП в част „В: Информация относно 
използването на капацитета на други субекти”, срещу поле „Икономическият оператор ще 
използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част
IV, и критериите и правилата /ако има такива/, посочени в част V по- долу?”, участникът е 
посочил в поле отговор „да”. Участникът нс е посочил в поле „отговор” субектите, чиито 
капацитет ще използва и едновременно с това участникът не е представил отделно за 
всеки ог субектите надлежно попълнен и подписан ЕЕДОП. В офертата има само един

Този документ е създаден в рамките на проект  BG 16RFOPOO1 -1.009-0004 Привлекателна и съхранена автентична 
градска среда на град Ве.тко Търново ", 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 съдърж анието 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 ОПЕЕ 21)14-2020
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ЕЕДОП, който е представен за участника и подписан от представляващия Даниел 
Бъчваров, в качеството му на управител.

VII. Относно оферта на участника Обединение „Мистрал Енел” с вх. № 53-1088- 
1/15.05.2017г. от 16:36 часа, с участници в обединението: „МИСТРАЛ 7” ООД, ЕИК: 
104679005 и „ЕНЕЛ СТРОЙ” ООД, с ЕИК: 201533149, с адрес за кореспонденция: град 
Велико Търново, ПК 5000, улица „Юрий Гагарин”, вх.А, № 1, ет.З; телефон: +359 87 872 84 
84; ел. noma:mistral7@abv.bg лице за контакти: Венцислав Дончев, подадена за участие за 
Обособена позиция № 3, комисията констатира следното:

1. Комисията констатира, че участникът е обединение, създадено с договор за обединение 
от дата 02.05,2017 г. между „МИСТРАЛ Т  ООД, ЕИК: 104679005 и „ЕНЕЛ СТРОЙ” ООД, с 
ЕИК: 201533149. Така представения договор за обединение не съдържа изискуемото 
съдържание, съгласно Раздел „Общи положения при участие като обединение” от 
документацията:

- определен е партньор, който да представлява обединението и е посочено физическо лице- 
Венцислав Дончев, но не е изрично посочено в определените му компетенции в чл. 18, ал.1 
от договора за обединение, че така определеното лице представлява обединението и пред 
възложителя, подписва всички документи от името на обединението, подписва офертата, 
представлява обединението в хода на процедурата и при изпълнение на обществената 
поръчка, като задължава с подписа си обединението.

- Съгласно документацията „Договорът трябва да съдържа клаузи, в които се определят 
точно и ясно разпределението на изпълнението на отделните видове дейности между 
отделните участници в обединението. Разпределението следва да посочва 
съответния вид дейност, който ще се изпълнява от всеки от членовете на 
обединението, като не е достатъчно посочване на процентното разпределение на 
дейностите. Изискването е с цел осигуряване на възможност за преценка за 
спазване на изискванията на ЗОП и документация за възлагане на обществена 
поръчка от отделните членове на обединението и съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП” В 
така представения договор липсва информация в отговор на поставеното изискване като 
на стр. 75 е посочено само процентно разпределение на изпълнението между 
партньорите.

- Текста на чл. 28, ал.1, т.1 и 2 от договора за обединение:

„Обединението се прекратява при следните случаи:
1. Докато не се решат всички въпроси, свързани с изпълнението целта в чл. 1 от настоящия
договор, включително и през гаранционния период.
2.Ло влизане в сила на Решение на Възложителя за определяне на друг участник за
изпълнител на обществената поръчка или прекратяване на същата."
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е неясен и след анализ на цитирания текст, комисията установи, че има двусмислие, което 
може да бъде преодоляно ако текста бъде изменен, по начин по който да е категорично 
ясно, че:

- Обединението се прекратява след каго се решат всички въпроси, свързани с 
изпълнението на целта в чл. 1 от настоящия договор, включително и през гаранционния 
период.

- Обединението се прекратява след влизане в сила на Решение на Възложителя за 
определяне на друг участник за изпълнител на обществената поръчка или прекратяване 
на същата.

Относно ЕЕДОП за обединение „Мистрал Енел”:

2. Участникът в ЕЕДОП за обединението не е посочил в част III „Основания за 
изключване”, точка А от ЕЕДОП, в поле „отговор” текста:

„не са налице основания за отстраняване по чл. 54, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП”. Съгласно 
документацията за възлагане на обществена поръчка/ стр.40/ ..Участника, както и съдружник в 
обединение, подизпълнител, трето лице (ако има такива) посочва в част III „Основания за 
изключване", точка А от ЕЕДОП, че спрямо него не са налице основания за отстраняване по чл. 
54, ал.1, т.1 и т.2 ог ЗОП.". Цизираният текст от документацията не е посочен в полето 
„Отговор:".

3. Съгласно документацията за възлагане на обществената поръчка /стр.39/, в ЕЕДОП в част 
III, Раздел Г от ЕЕДОП, участника, както и съдружник в обединение, подизпълнител, трето 
лице (ако има такива) посочва: че за представлявания от него: участник, съдружник в 
обединение, подизпълнител, трето лице( посочва се вярното) не са налице условия, 
възпрепятстващи участието му в процедури за възлагане на обществени поръчки, съгласно 
ЗАКОН за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
действителни собственици. Съгласно документацията за възлагане на обществената поръчка 
/стр.39/. участника в ЕЕДОП в част III, Раздел Г от ЕЕДОП, посочва във връзка с чл. 101, ал.11 
от ЗОП, във връзка с чл. 107. т.4 от ЗОП, че представлявалия от него (посочва се 
наименованието на участника), не е свързано лице с участник в процедурата. Участника не е 
посочил в ЕЕДОП, както е изискано от условията на документацията: че спрямо него не са 
налице условия, възпрепятстващи участието му в процедури за възлагане на обществени 
поръчки, съгласно ЗАКОН за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 
техните действителни собственици. Участника не е посочил в ЕЕДОП. както е изискано от 
условията на документацията: че не е свързано лице с участник в процедурата.

Текстовете, изискани за деклариране на липсата на обстоятелства, съгласно 
изложеното по- горе не са посочени в поле Отговор на част III, Раздел Г от ЕЕДОП.

Този документ е създаден в рамките на проект  BGI6RFOPOO1-1.004-0004 „Привлекателна и съхранена автентична 
градска среда на град Велико Търново ", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Региони в 
растеж  ' 2014-2024 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 обстояте :етва не мож е да 
се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020
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Относно ЕЕДОП за „МИСТРАЛ 7” ООД:

4. Съгласно Глава I ..Указание за участие и провеждане на процедурата”. Раздел 1 „Общи 
правила за участие в процедурата" от документацията за възлагане на обществената поръчка: 
"Участниците са длъжни да представят необходимата информация в ЕЕДОП относно правно- 
организационната форма, под която осъществяват дейността си, 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."( стр.7).

Информацията се попълва в част II „Информация за икономическия оператор”, раздел А. 
Информация за икономическия оператор, част „Идентификация".

Представената информация, трябва да посочва лицата, които представляват 
участника, лицата които са членовете на управителни и надзорни органи на участника и 
за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения 
от тези органи /други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху 
дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за 
представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи/. 
Представената информация трябва да позволява извършване на идентификация по чл. 6, ал. 2 
ЗМИП на действителния собственик на юридическото лице (физическото лице или 
физическите лица).
Ако не е посочен ЕИК, съгласно чл. 23. ал.4 от Закона за търговския регистър или е посочен, 
но чрез публикуваните по партидата на съответното лице от данните и документите не може 
да бъде изведена необходимата информация за целите иа идентификацията по чл. 6. ал. 2 
ЗМИП, участника декларира в ЕЕДОП действителния собственик на юридическото лице 
(физическото лице или физическите лица), като по възможност посочва уеб адрес или орган 
или служба, издаващи удостоверителни документи или линк, ако декларираните обстоятелства 
са достъпни по електронен път.

Същото изискване е посочено и на стр. 38 от документацията за възлагане на обществената 
поръчка. Глава III „Съдържание на офертата и изискуеми документи", Раздел 1 „Съдържание на 
офертата. Общи положения”.

Съгласно чл. 44, ал.1 от ППЗОП участниците -  при поискване от страна на възложителя, са 
длъжни да представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под 
която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 
54. ал. 2. независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които 
заемат, което възложителят е направил с условията на документацията за участие. Лицата по чл. 
54, ал.2 от ЗОП са както са посочени в разпоредбата „лицата, които представляват участника 
или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат 
правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.”

Съгласно чл. 40, ал.1 и ал.2 от ППЗОП:
21
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Чл. 40. (1) Лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП са:
1. лицата, които представляват участника или кандидата;
2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или 

кандидата;
3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на 

предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, 
членовете на управителните или надзорните органи.
(2) Лицата по ал. 1, т. 1 и 2 са. както следва:
1. при събирателно дружество -  лицата по чл. 84, ал. I и чл. 89. ал. I от Търговския закон;
2. при командитно дружество -  неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от 
Търговския закон;
3. при дружество с ограничена отговорност — лицата по чл. 141. ал. 1 и 2 от Търговския закон, а 
при еднолично дружество с ограничена отговорност -  лицата по чл. 147. ал. 1 от Търговския 
закон;
4. при акционерно дружество -  лицата по чл. 241. ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244. ал. 1 от 
Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции -  лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244. ал. 1 от 
Търговския закон;
6. при едноличен търговец -  физическото лице -  търговец:
7. при клон на чуждестранно лице -  лицето, което управлява и представлява клона или има 
аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;
8. в случаите по т, 1 -  7 -  и прокуристите, когато има такива;
9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица -  лицата, които представляват, 
управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в 
която са установени.

Аналогични указания са предоставени в условията на документацията за участие.

Видно от справка в Търговския регистър:

„МИСТРАЛ 7" ООД е с 

Управител: Венцислав Цанев Дончев
Съдружници: Венцислав Цанев Дончев и Лъчезар Росенов Димитров

В ЕЕДОП в част II „Информация за икономическия оператор", раздел А. Информация за 
икономическия оператор, част „Идентификация" не е представен списък на всички задължени 
лица но смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, като информация в тази посока липсва за 
Лъчезар Росенов Димитров.

Този документ е създаден в рамките на проект  BG16RFOP(№ 1-1.009-0004 „Привлекателна и съхранена автентична
градска среда на град Велико Търново", които се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма .. Региони в 
раст еж " 21)14-2020 г.. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдърж анието ни публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не мож е да 
се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020
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5. Съгласно чл. 41, ал.1, ал.2 от ППЗОП:
Чл. 41. (1) Когато изискванията по чл. 54. ал. 1. т. 1. 2 и 7 се отнасят за повече от едно лице, 
всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на 
личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, 
информацията относно изискванията по чл. 54. ал. 1, т. 1, 2 и 7 се попълва в отделен ЕЕДОП за 
всяко лице или за някои от лицата.
(2) В случаите по ал. 1, когато се подава повече от един ЕЕДОП. обстоятелствата, свързани с 
критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно 
да представлява съо тветния стопански субект.
На стр. 29-52 е представен ЕЕДОП за „МИСТРАЛ 7” ООД, но същият е подписан само от 
Венцислав Дончев, но не е от Лъчезар Димитров. 

Във връзка с вече посочената констатация по т. 4 в настоящия протокол за ЕЕДОП

представен за „МИСТРАЛ 7” ООД, комисията констатира, че същият не е подписан от 
всички лица, съгласно изискванията на чл. 44, ал.1, от ППЗОП. В този смисъл ЕЕДОП не 
е подписан от Лъчезар Росенов Дими тров.

6. В ЕЕДОП за „МИСТРАЛ 7” ООД не е посочено в част III „Основания за изключване”, 
точка А от ЕЕДОП, в поле „отговор” текста:

„не са налице основания за отстраняване по чл. 54, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП”. Съгласно 
документацията за възлагане на обществена поръчка/ стр.40/ „Участника, както и съдружник в 
обединение, подизпълнител, трето лице (ако има такива) посочва в част III „Основания за 
изключване", точка А от ЕЕДОП, че спрямо него не са налице основания за отстраняване по чл. 
54, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП.". Цитираният текст от документацията не е посочен в полето 
„Отговор:” .

7. Съгласно документацията за възлагане на обществената поръчка /стр.39/, в ЕЕДОП в част 
III, Раздел Г от ЕЕДОП, участника, както и съдружник в обединение, подизпълнител, трето 
лице (ако има такива) посочва: че за представлявания от него: участник, съдружник в 
обединение, подизпълнител, трето лице( посочва се вярното) не са налице условия, 
възпрепятстващи участието му в процедури за възлагане на обществени поръчки, съгласно 
ЗАКОН за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
действителни собственици. Съгласно документацията за възлагане на обществената поръчка 
/стр.39/. участника в ЕЕДОП в част III, Раздел Г от ЕЕДОП, посочва във връзка с чл. 101. ал.11 
от ЗОП, във връзка с чл. 107, т.4 от ЗОП, че представлявания от него (посочва се 
наименованието на участника), не е свързано лице с участник в процедурата. Участника не е 
посочил в ЕЕДОП, както е изискано от условията на документацията: че спрямо него не са 
налице условия, възпрепятстващи участието му в процедури за възлагане на обществени 
поръчки, съгласно ЗАКОН за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
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регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 
техните действителни собственици. Участника не е посочил в ЕЕДОП, както е изискано от 
условията на документацията: че не е свързано лице с участник в процедурата.

Текстовете, изискани за деклариране на липсата на обстоятелства, съгласно 
изложеното по- горе не са посочени в поле Отговор на част III, Раздел Г от ЕЕДОП за 
МИСТРАЛ 7” ООД.

Относно ЕЕДОП за „ЕНЕЛ СТРОЙ” ООД:

8. В ЕЕДОП за „ЕНЕЛ СТРОЙ” ООД, не е посочено в част III „Основания за 
изключване”, точка А от ЕЕДОП, в поле „отговор” текста:

„не еа налице основания за отстраняване по чл. 54, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП”. Съгласно 
документацията за възлагане на обществена поръчка/ стр.40/ „Участника, както и съдружник в 
обединение, подизпълнител, трето лице (ако има такива) посочва в част III „Основания за 
изключване", точка А от ЕЕДОП, че спрямо него не са налице основания за отстраняване по чл. 
54, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП.". Цитираният текст от документацията не е посочен в полето 
„Отговор:".

9. Съгласно документацията за възлагане на обществената поръчка /стр.39/. в ЕЕДОП в част 
III, Раздел Г от ЕЕДОП. участника, както и съдружник в обединение, подизпълнител, трето 
лице (ако има такива) посочва: че за представлявания от него: участник, съдружник в 
обединение, подизпълнител, трето лице( посочва се вярното) не са налице условия, 
възпрепятстващи участието му в процедури за възлагане на обществени поръчки, съгласно 
ЗАКОН за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
действителни собственици. Съгласно документацията за възлагане на обществената поръчка 
/стр.39/, участника в ЕЕДОП в част III, Раздел Г от ЕЕДОП, посочва във връзка с чл. 101, ал.11 
от ЗОП, във връзка с чл. 107, т.4 от ЗОП, че представлявания от него (посочва се 
наименованието на участника), не е свързано лице с участник в процедурата. Участника не е 
посочил в ЕЕДОП. както е изискано от условията на документацията: че спрямо него не са 
налице условия, възпрепятстващи участието му в процедури за възлагане на обществени 
поръчки, съгласно ЗАКОН за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 
техните действителни собственици. Участника не е посочил в ЕЕДОП, както е изискано от 
условията на документацията: че не е свързано лице с участник в процедурата.

Текстовете, изискани за деклариране на липсата на обстоятелства, съгласно 
изложеното по- горе не са посочени в поле Отговор на част III, Раздел Г от ЕЕДОП за 
„ЕНЕЛ СТРОЙ” ООД.

10. В ЕЕДОП в част II „Информация за икономическия оператор", раздел А. Информация
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за икономическия оператор, част „Идентификация“ нс е представен списък на всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, като информация в тази посока липсва 
за Емил Кълчишков и Крал Филибели, които са подписали ЕЕДОП.

11. Съгласно документацията: „За всяка една обособена позиция: Изисква се участника да 
разполага с персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност за 
изпълнение на поръчката.Участникът трябва да предостави информация в Част IV, Раздел В, т. 6 
от ЕЕДОП, така че да се удостовери съответствие с минимално поставените изисквания. При 
подаване на офертата, съответствието с изискването се декларира само в ЕЕДОП. 
Доказателствата се представят от участника, определен за изпълнител, или при поискване в хода 
на процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. а именно: списък на персонала, който ще 
изпълнява поръчката и па членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, 
в който е посочена професионалната компетентност на лицата. Възложителят няма да изисква 
документи, които вече са му били предоставени от участника или са му служебно известни.

За всяка една обособена позиция:
Участникът следва да разполага със минимум лица с образование, квалификация, степен, 
правоспособност, опит и регистрация или еквивалентни, на както следва:
- Ръководител екип-1 лице: строителен инженер, специалност „Пътно строителство“ или 
„Транслортно строителство" или „Строителство на сгради и съоръжения“ или „ПГС“ с опит 
минимум 5г. професионален опит;
- Помощник ръководител-1 лице - строителен инженер, специалност „Пътно строителство“ 
или „Транспортно строителство“ или „Строителство на сгради и съоръжения“ или „Г1ГС“ или 
професионална квалификация строителен техник с проф. опит минимум 5г.
-Технически ръководител-1 лице, отговарящо на изискванията на чл. 163а. ал.2 от ЗУТ -  I 
лице с професионален опит мин. 5 г.;
- Координатор ио безопасност и здраве (КБЗ) -1 лице, строителен инженер или 
професионална квалификация строителен техник или еквивалентни, със завършен курс за КБЗ 
или еквивалент, с професионален опит минимум 3 год.;
- Отговорник по контрола на качеството 1 лице със средно или висше образование и с 
обучение по системи за управление на качеството и опит минимум Зг. на такава позиция при 
изпълнение на обекти в областта на строителство.
- Инженер по част „Геодезия“ - 1 лице с висше образование по специалност „Геодезия" или 
„Маркшайдерство и геодезия“ с професионален опит минимум 5 години.
- Работници - 5 лица.
Забележка: Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт!

Участникът е представил ЕЕДОП -  3 бр. /за Обединение „Мистрал Енел“: за партньор в 
обединението „МИСТРАЛ 7“ ООД. ЕИК: 104679005 и за партньор в обединението „ЕНЕЛ 
СТРОЙ“ ООД, с ЕИК: 201533149. От представената информация и в трите документа
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комисията не може да установи съответствие с поставените по- горе минимални изисквания, 
защото:

В ЕЕДОП за Обединение „Мистрал Енел"/ стр. 18 от ЕЕДОП на стр. 22 в офертата/ 
участникът е посочил поименно 6 лица и 91 работници.

В ЕЕДОП, представен за „МИСТРАЛ 7” ООД / стр.18 в ЕЕДОП на стр. 46 в офертата/ са 
посочени отново 6 лица. които се припокриват с посочените в ЕЕДОП за Обединение „Мистрал 
Енел’7, но са посочени 22 бр. работници.

В ЕЕДОП, представен за „ЕНЕЛ СТРОЙ" ООД няма попълнена информация в поле 2. от 
„В. Технически и професионални способности" от ЕЕДОП. а вместо това има информация за 
образование и професионална квалификация на стр. 16 от ЕЕДОП в т. 6 от В. Технически и 
професионални способности" без да е посочено лице.

Комисията констатира, че в ЕЕДОП за Обединение „Мистрал Енел са посочени 91 
работници, без да са посочени трите имена. Информацията за броя на работниците в 
ЕЕДОП за обединението не съответства на информацията за работниците в ЕЕДОП от 
партньорите.

В представените три броя ЕЕДОП няма информация от която да е видно какво е 
образованието на лицата, продължителност на професионалния опит в години и опит на 
отговорник по контрола на качеството на такава позиция. В този смисъл, комисията не 
може да установи наличието на съответствие на участника с минималните изисквания.

VIII. Относно оферта с вх. № 53-1089-1/15.05.2017 г. от 16:39 часа на „ПЪТСТРОЙ -  
ЛОВЕЧ” ЕООД, с ЕИК;201811029; адрес за кореспонденция: 5500, град Ловеч, ул. „Гурко”, 
№ 1; телефон: 068/601 575; факс: 068/ 602 884; e-mail: patstroy@abv.bg. Лице за контакти 
инж. Венцислав Беремски, подадена за участие за Обособена позиция № 4, комисията 
констатира следното:

1. Съгласно Глава I ..Указание за участие и провеждане на процедурата". Раздел 1 „Общи 
правила за участие в процедурата" от документацията за възлагане на обществената поръчка: 
"Участниците са длъжни да представят необходимата информация в ЕЕДОП относно правно- 
организационната форма, под която осъществяват дейността си, 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."( стр.7).

Информацията се попълва в част II ..Информация за икономическия оператор”, раздел А. 
Информация за икономическия оператор, част „Идентификация”.
Представената информация, трябва да посочва лицата, които представляват участника, лицата 
които са членовете на управителни и надзорни органи на участника и за други лица, които имат 
правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи /други лица със 
статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин,
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еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или 
надзорните органи/.
Представената информация трябва да позволява извършване на идентификация по чл. 6. ал. 2 
ЗМИП на действителния собственик на юридическото лице (физическото лице или 
физическите лица).
Ако не е посочен ЕИК, съгласно чл. 23, ал.4 от Закона за търговския регистър или е посочен, 
но чрез публикуваните по партидата на съответното лице от данните и документите не може 
да бъде изведена необходимата информация за цедите на идентификацията по чл. 6, ал. 2 
ЗМИП, участника декларира в ЕЕДОП действителния собственик на юридическото лице 
(физическото лице или физическите лица), като по възможност посочва уеб адрес или орган 
или служба, издаващи удостоверителни документи или линк, ако декларираните обстоятелства 
са достъпни по електронен път.

Същото изискване е посочено и на стр. 38 от документацията за възлагане на обществената 
поръчка. Глава III „Съдържание на офертата и изискуеми документи". Раздел 1 „Съдържание на 
офертата. Общи положения".

Съгласно чл. 44. ал.1 от ППЗОП участниците -  при поискване от страна па възложителя, са 
длъжни да представят необходимата информация относно правно-организациопната форма, под 
която осъществяват дейността си. както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 
54. ал. 2, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които 
заемат, което възложителят е направил с условията на документацията за участие. Лицата по чл. 
54, ал.2 от ЗОП са както са посочени в разпоредбата „лицата, които представляват участника 
или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат 
правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи."

Съгласно чл. 40, ал.1 и ал,2 от ППЗОП:
Чл. 40. (1) Лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП са:
1. лицата, кои то представляват участника или кандидата;
2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или 

кандидата;
3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на 

предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, 
членовете на управителните или надзорните органи.
(2) Лицата по ал. 1, т. 1 и 2 са, както следва:
1. при събирателно дружество -  лицата по чл. 84. ал. 1 и чл. 89. ал. 1 от Търговския закон:
2. при командитно дружество -  неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от 
Търговския закон:
3. при дружество с ограничена отговорност -  лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а 
при еднолично дружество с ограничена отговорност -  лицата по чл. 147. ал. 1 от Търговския 
закон:
4. при акционерно дружество -  лицата по чл. 241. ал. 1. чл. 242. ал. 1 и чл. 244. ал. 1 от 
Търговския закон;

Този документ е създаден в рамките но проект BGI6RFOPOO1-1,009-0004 „Привлекателни и съхранени автентични 
градска среда иа град Велико Търново ", 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 Община Ве.тко Търново и при никакви обстоятелства не мож е да 
се счита, че този документ отразява официалното становище на EeponeitcKUH съюз и Управляващия орган на ОПЕЕ 2014-2021)
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5. при командитно дружество с акции -  лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244. ал. 1 от 
Търговския закон;
6. при едноличен търговец -  физическото лице -  търговец;
7. при клон на чуждестранно лице -  лицето, което управлява и представлява клона или има 
аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;
8. в случаите по т. 1 -  7 -  и прокуристите, когато има такива;
9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица -  лицата, които представляват, 
управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в 
която са установени.

Аналогични указания са предоставени в условията на документацията за участие.

Видно от справка в Търговския регистър:

„ПЪТСТРОЙ -  ЛОВЕЧ“ ЕООД, с ЕИК:201811029 е с

Управител: Венцислав Симеонов Беремски

Едноличен собственик на капитала:

ЧЕРВИНАРА  ЕН ТЪРП РА Й СИ З ЛИМ ИТИД,
Чуждестранно юридическо лице,
Идентификация Н Е329699, държава: КИПЪР

Участникът в част II „Информация за икономическия оператор", раздел А. Информация за 
икономическия оператор, част „Идентификация" не е представил списък на всички задължени 
лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, като информация в тази посока липсва относно 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП за едноличния собственик на 
капитала.

2. Съгласно чл. 41, алД, ал.2 от ППЗОП:
Чл. 41. (1) Когато изискванията по чл. 54. ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за повече от едно лице. 
всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на 
личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, 
информацията относно изискванията по чл. 54. ал. 1, т. 1, 2 и 7 се попълва в отделен ЕЕДОП за 
всяко лице или за някои от лицата.
(2) В случаите по ал. 1, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с 
критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно 
да представлява съответния стопански субект.

28
Този документ е създаден в рамките на проект  BG1ARFOPOO!-1.009-0004 „Привлекателна и съхранена автентична 

градска среда на град велико Търново", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в 
раст еж " 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 мож е да 
се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляван/ия орган на OIIPP 2014-2020
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Във връзка с вече посочената констатация по т. 1 в настоящия протокол за офертата на 
„ПЪТСТРОЙ — ЛОВЕЧ” ЕООД, Комисията констатира, че ЕЕДОП не е подписан от 
всички лица, съгласно изискванията на чл. 44, ал.1, от ППЗОП. В този смисъл ЕЕДОП не 
е подписан от изискуемите лица, съгласно ЗОП и ППЗОП по отношение на собственика на 
капитала.

3. Участникът не е посочил в част III „Основания за изключване”, точка А от ЕЕДОП, в 
поле „отговор” текста:

„не са налице основания за отстраняване по чл. 54, ал.1, т.1 и г.2 от ЗОП”. Съгласно 
документацията за възлагане на обществена поръчка/ стр.40/ „Участника, както и съдружник в 
обединение, подизпълнител, трето лице (ако има такива) посочва в част III ..Основания за 
изключване", точка А от ЕЕДОП, че спрямо него не са налице основания за отстраняване по чл. 
54, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП.". Цитираният текст от документацията не е посочен в полето 
„Отговор:”

4. Относно ЕЕДОП, подписан от Перка Димитрова:

Не е посочено в част III „Основания за изключване”, точка А от ЕЕДОП, в поле „отговор” 
текста:

„не са налице основания за отстраняване по чл. 54, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП”. Съгласно 
документацията за възлагане на обществена поръчка/ стр.40/ „Участника, както и съдружник в 
обединение, подизпълнител, трего лице (ако има такива) посочва в част III „Основания за 
изключване", точка А от ЕЕДОП, че спрямо него не са налице основания за отстраняване по чл. 
54, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП.”. Цитираният текст от документацията не е посочен в полето 
„Отговор:”

5. Относно ЕЕДОП, подписан ог инж. Стела Митева:
Не е посочено в част III „Основания за изключване”, точка А от ЕЕДОП, в поле „отговор” 
текста:

„не са налице основания за отстраняване по чл. 54, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП”. Съгласно 
документацията за възлагане на обществена поръчка/стр.40/„Участника, както и съдружник в 
обединение, подизпълнител, трето лице (ако има такива) посочва в част III „Основания за 
изключване”, точка А от ЕЕДОП, че спрямо него не са налице основания за отстраняване по чл. 
54, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП.". Цитираният текст от документацията не е посочен в полето 
„Отговор:"

IX. Относно оферта с вх. № 5300-22869-1/15.05.2017 г. от 16: 42 часа на „ПСТ ПЛЕВЕН” 
ЕООД, с ЕИК: 201892554, адрес за кореспонденция: град Плевен, ПК 5800, ул. „Редута”,

ТопI документ е създаден в рамкит е на проект  BG16RFOPOO1-1.009-0004 ,, Привлекателна и съхранена автентично 
градска среди на град Велико Търново ", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ., Региони в 
раст еж " 2014-2020 г„ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Обир/на Велико Търново и при никакви обстоятелства не мож е да 
се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на OTIPP 2014-2020
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№ 2, телефон: 064/680-943, факс: 064/681-591, ел. поща: pstpleven@abv.bg. Лице за
контакти: Хари Найденов, за участие за обособена позиция № 5, комисията констатира 
следното:

1. Съгласно Глава I „Указание за участие и провеждане на процедурата". Раздел 1 „Общи 
правила за участие в процедурата" от документацията за възлагане на обществената поръчка: 
"Участниците са длъжни да представят необходимата информация в ЕЕДОП относно правно- 
организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от 3011, независимо от наименованието на органите, 
в които участват, или длъжностите, които заемат."( стр.7).

Информацията се попълва в част II „Информация за икономическия оператор*', раздел А. 
Информация за икономическия оператор, част „Иден тификация".
Представената информация, трябва да посочва лицата, които представляват участника, лицата 
които са членовете на управителни и надзорни органи на участника и за други лица, които имат 
правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи /други лица със 
статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, 
еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или 
надзорните органи/.
Представената информация трябва да позволява извършване на идентификация по чл. 6, ал. 2 
ЗМИП на действителния собственик на юридическото лице (физическото лице или 
физическите лица).
Ако не е посочен ЕИК. съгласно чл. 23, ал.4 от Закона за търговския регистър или е посочен, 
но чрез публикуваните по партидата на съответното лице от данните и документите не може 
да бъде изведена необходимата информация за целите на идентификацията по чл. 6. ал. 2 
ЗМИП. участника декларира в ЕЕДОП действителния собственик на юридическото лице 
(физическото лице или физическите лица), като по възможност посочва уеб адрес или орган 
или служба, издаващи удостоверигелни документи или линк, ако декларираните обстоятелства 
са достъпни по електронен път.

Същото изискване е посочено и на стр. 38 от документацията за възлагане на обществената 
поръчка. Глава III „Съдържание на офертата и изискуеми документи". Раздел 1 „Съдържание на 
офертата. Общи положения".

Съгласно чл. 44, ал.1 от ППЗОП участниците при поискване от страна на възложителя, са 
длъжни да представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под 
която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 
54. ал. 2. независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които 
заемат, което възложителят е направил с условията на документацията за участие. Лицата по чл. 
54. ал.2 от ЗОП са кап о  са посочени в разпоредбата „лицата, които представляват участника 
или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, коиго имат 
правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи."

Този документ е създаден и рамките на проект  B G I6R FO P00I-1.0O 9-0004 ..Привлекателна и съхранена автентична 
градска среда на град Везико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ..Региони в 
раст еж ” 20!-1-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Пялата 
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Обир/на Велико Търново и при никакви обстоятелства не мож е да 
се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Упрасптюгция орган на ОПРР 2014-2020
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Съгласно чл. 40, ал. 1 и ал,2 от ППЗОП;
Чл. 40. (1) Лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП са:
1. лицата, които представляват участника или кандидата;
2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или 

кандидата;
3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на 

предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, 
членовете на управителните или надзорните органи.
(2) Лицата по ал. 1, т. 1 и 2 са. както следва:
1. при събирателно дружество -  лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89. ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество -  неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от 
Търговския закон;
3. при дружество с ограничена отговорност -  лицата по чл. 141. ал. 1 и 2 от Търговския закон, а 
при еднолично дружество е ограничена отговорност -  лицата по чл. 147. ал. 1 от Търговския 
закон;
4. при акционерно дружество -  лицата по чл. 241. ал. I . чл. 242. ал. 1 и чл. 244. ал. 1 от 
Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции -  лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244. ал. 1 от 
Търговския закон;
6. при едноличен търговец -  физическото лице -  търговец;
7. при клон на чуждестранно лице — лицето, което управлява и представлява клона или има 
аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;
8. в случаите по т. 1 — 7 -  и прокуристите, когато има такива;
9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица -  лицата, които представляват, 
управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в 
която са установени.

Аналогични указания са предоставени в условията на документацията за участие.

Видно от справка в Търговския регистър:

„ПСТ ПЛЕВЕН” ЕООД. с ЕИК; 201892554 
Управител -  Хари Димитров Найденов
Едноличен собственик на капитала- ..ПСТ ГРУП” ЕАД. с ЕИК: 831928535 

ПСТ ГРУП ЕАД
Представител: Камен Вълков Кичев
Съвет на директорите:
- Петко Иванов Хитров
- Камен Вълков Кичев
- Даниела Евстатиева Делева
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Едноличен собственик на капитала: КОЛВИК СЪРВИСИС ЛИМИТИД- чуждестранно 
юридическо лице. държава Кипър, Идентификация НЕ 287485

В ЕЕДОП в част II „Информация за икономическия оператор", раздел А. Информация за 
икономическия оператор, част „Идентификация" не е представен списък на всички задължени 
лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, като информация в тази посока липсва относно 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП при едноличния собственик на 
капитала, в това число и при КОЛВИК СЪРВИСИС ЛИМИТИД- чуждестранно юридическо 
лице, държава Кипър, Идентификация НЕ 287485.

Съгласно чл. 41, ал.1, ал.2 от ППЗОП:
Чл. 41. (1) Когато изискванията по чл. 54. ал. 1. т. I . 2 и 7 се отнасят за повече от едно лице, 
всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на 
личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, 
информацията относно изискванията по чл. 54. ал. 1, т. 1. 2 и 7 се попълва в отделен ЕЕДОП за 
всяко лице или за някои от лицата.
(2) В случаите по ал. 1. когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с 
критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице. което може самостоятелно 
да представлява съответния стопански субект.

Във връзка с констатацията, посочена по- горе Комисията констатира, че ЕЕДОП не е 
подписан от всички лица, съгласно изискванията на чл. 44, ал.1, от ППЗОП. В този смисъл 
ЕЕДОП не е подписан от изискуемите лица, съгласно ЗОП и ППЗОП по отношение на 
собственика на капитала: ПСТ ГРУП ЕАД, в това число ЕЕДОП не е подписан от изискуемите 
лица, съгласно ЗОП и ППЗОП и от всички лица на КОЛВИК СЪРВИСИС ЛИМИТИД, съгласно 
изискванията на чл. 44, ал.1, от ППЗОП

2. Участникът не е посочил в част III „Основания за изключване”, точка А от 
ЕЕДОП, в поле „отговор” текста:

„не са налице основания за отстраняване по чл. 54, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП”, Съгласно 
документацията за възлагане на обществена поръчка/ стр.40/ „Участника, както и съдружник в 
обединение, подизпълнител, трето лице (ако има такива) посочва в част III „Основания за 
изключване”, точка А от ЕЕДОП, че спрямо него не са налице основания за отстраняване по чл. 
54, ал.1. т.1 и т.2 от ЗОП.". Цитираният текст от документацията не е посочен в полето 
„Отговор:”

3. Съгласно документацията: „За всяка една обособена позиция; Изисква се участника да 
разполага с персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност за
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изпълнение на поръчката.Участникът трябва да предостави информация в Част IV. Раздел В, т. 6 
от ЕЕДОП, така че да се удостовери съответствие с минимално поставените изисквания. При 
подаване на офертата, съответствието с изискването се декларира само в ЕЕДОП. 
Доказателствата се представят от участника, определен за изпълнител, или при поискване в хода 
на процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП, а именно: списък на персонала, който ще 
изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, 
в който е посочена професионалната компетентност на лицата. Възложителят няма да изисква 
документи, които вече са му били предоставени от участника или са му служебно известни.

За всяка една обособена позиция:
Участникът следва да разполага със минимум лица с образование, квалификация, степен, 
правоспособност, опит и регистрация или еквивалентни, на както следва:
- Ръководител екип-1 лице: строителен инженер, специалност „Пътно строителство’' или 
„Транспоргно строителство” или „Строителство на сгради и съоръжения” или „ПГС” с опит 
минимум 5г. професионален опит;
- Помощник ръководител-t лице - строителен инженер, специалност „Пътно строителство” 
или „Транспортно строителство” или „Строителство на сгради и съоръжения” или „ПГС” или 
професионална квалификация строителен техник с проф. опит минимум 5г.
-Технически ръководител-1 лице, отговарящо на изискванията на чл. 163а, ал.2 от ЗУТ — 1 
лице с професионален опит мин. 5 г.;
- Координатор по безопасност и здраве (КБЗ) -1 лице, строителен инженер или 
професионална квалификация строителен техник или еквивалентни, със завършен курс за КБЗ 
или еквивалент, с професионален опит мин. 3 год.;
- Отговорник по контрола на качеството 1 лице със средно или висше образование и е 
обучение по системи за управление на качеството и опит минимум Зг. на такава позиция при 
изпълнение на обекти в областта на строителство.
- Инженер по част „Геодезия“ - 1 лице с висше образование по специалност „Геодезия” или 
„Маркшайдерство и геодезия” с професионален опит минимум 5 години.
- Работници - 5 лица.
Забележка: Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт!

- В ЕЕДОП, подписан от инж. Хари Найденов, за Координатор по безопасност и здраве е 
посочена инж. Милена Георгиева. От представената информация на стр. 22-23 от 
офертата не се установява професионален опит мин. 3 год. Посочени са периоди на 
изпълнение на лицето на дейност като координатор КБЗ, които периоди не са 
конкретизирани по начин да може да се прецени съответствие с поставеното минимално 
изискване.
- В ЕЕДОП, подписан от инж. Хари Найденов, за отговорник по качеството е посочен инж. 
Велин Антонов- външен експерт. От представената информация на стр. 23-24 от офертата 
не се установява опит минимум Зг. на такава позиция при изпълнение на обекти в 
областта на строителство.
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- В ЕЕДОП, подписан от инж. Хари Найденов, за помощник ръководител е посочен Иван 
Гинев. От представената информация на стр. 26-27 or офертата не се установява проф. 
опит минимум 5г.
- В ЕЕДОП, подписан от инж. Хари Найденов, за технически ръководител е посочена 
Лиляна Иванова. От представената информация на стр. 27-28 от офертата не се 
установява проф. опит минимум 5г.

4. Участникът е представил ЕЕДОП от всяко трето лице, както следва:
- Динко Георгиев Иванов;
- Милена Георгиева Георгиева;
- Велин Иванов Антонов;
- Живко Трайков Попов;
-Милко Пешев Филков;
- Георги Георгиев Пиров;
- Боян Иванов Николов;
- Милко Парашкевов Чакъров;
- Борис Николов Иванов.

Относно ЕЕДОП, представен от всяко едно от третите лица, комисията констатира, че не 
е посочено в част III „Основания за изключване”, точка А от ЕЕДОП, в поле „отговор” 
текста:

„не са налице основания за отстраняване по чл. 54, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП”. Съгласно 
документацията за възлагане на обществена поръчка/ стр.40/ „Участника, както и съдружник в 
обединение, подизпълнител, трето лице (ако има такива) посочва в част III „Основания за 
изключване”, точка А от ЕЕДОП, че спрямо него не са налице основания за отстраняване по чл. 
54, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП.”. Цитираният текст от документацията не е посочен в полето 
„Отговор:”

Информацията за образователна и професионална квалификация на лицата, посочена ог 
участника в ЕЕДОП, подписан от инж. Хари Найденов /стр. 21-28 от офертата / се преповтаря в 
ЕЕДОП, подписан от всяко трето лица. В този смисъл относно ЕЕДОП, подписан от всяко трето 
лице е относима констатацията по т.З от настоящия протокол за офертата на „ПСТ ПЛЕВЕН” 
ЕООД.

X. Относно оферта на „ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН” ЕООД, с вх. № 5300-18700
8/15.05.2017 г. от 16: 54, с ЕИК: 121625981, с адрес а кореспонденция: град София, 
ПК: 1680, улица „Ралевица”, № 98 ет. над партер, телефон 02/ 980 22 99; факс: 02/ 986 22 36, 
ел. поща за кореспонденция: valentin.milushev@pmg-holding.com. Лице за контакти: 
Валентин Рангелов Милушев, за участие за обособена позиция № 1, комисията констатира 
следното:
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1. Участникът не е посочил в част III „Основания за изключване”, точка А от ЕЕДОП, 
в поле „отговор” текста:

„не са налице основания за отстраняване по чл. 54, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП”. Съгласно 
документацията за възлагане на обществена поръчка/ стр.40/ „Участника, както и съдружник в 
обединение, подизпълнител, трето лице {ако има такива) посочва в част III „Основания за 
изключване”, точка А от ЕЕДОП. че спрямо него не са налице основания за отстраняване по чл. 
54, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП.”. Цитираният текст от документацията не е посочен в полето 
„Отговор:”

2. В ЕЕДОП участникът посочва за Координатор по безопасност и здраве- Николай 
Михайлов. Посочена е информация за периода на осъществяване от лицето на дейност 
като координатор по безопасност и здраве, но липсва информация за професионален опит 
в години.

3. Съгласно документацията за възлагане на обществена поръчка / стр. 41/ „Участникът 
(икономически оператор) попълва Раздел Г „Информация за подизпълнители, чийто капацитет 
икономическият оператор няма да използва" на част II от ЕЕДОП. Ако полето е попълнено с 
„Да“ се представя ЕЕДОП за всеки подизпълнител надлежно попълнен и подписан от лицата по 
чл. 40, ал. 1 ППЗОП.” Участникът не е посочил отговор в полето.

В съответствие с чл. 54, ал.9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на 
настоящия протокол 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 новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат 
самостоятелно да представляват участника.

След изтичането на срока от 5 работни дни, комисията ще проведе заседание за 
разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците 
с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
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Съгяасно чл.54. ал.8 от ППЗОП, комисията уведомява участниците, като им изпраща 
протокола с констатациите в деня на публикуването му в профила на купувача.

Съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП, участниците представят на комисията съответните 
документи или информация в срок от 5/пст/ работни дни от получаването на настоящия 
протокол.

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.

Отговорите на участниците се представят в Общински център за услуги и информация на 
гражданите (ОЦУИГ) в сградата на общината на адрес гр. Велико Търново, пл. ..Майка 
България“ № 2. Пощенски код 5000 в запечатана непрозрачна опаковка върху който, освен 
идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail, се изписва:

О Т Г О В О Р

На писмо с изх № ............................ /2017 г.
До инж. Динко Кечев -  Директор на Дирекция „Строителство и устройство на
територията“ в Община Велико Търново, Председател на комисията, определена
със Заповед № РД 22-788/16.05.2017 г на Кмета на Община Велико Търново по
обществена поръчка с предмет- „Дейности по извършване на СМР по проект 
„Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ 
по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна 
програма „Региони в растеж“ 2014-2020”, с уникален номер на процедурата с 
уникален номер на процедурата 00073-2017-0023 в регистъра на АОГ1

От участник:  ............................ ............ .................. ЕИ К   ..............................................
Адрес за кореспонденция: град:....................................... Пощенски код...............................
Улица.........................................................................................................  вх. ет...............
Телефон:...........................................  ф акс:.................... ....... .................................................
Електронна пощ а............................................................ .................................................................
Лице за контакти:............................. ............... ......................................... ........ ............................

ДА СЕ ОТВОРИ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА
определена от Кмета на Община Велико Търново по обществена поръчка с предмет: 
„Дейности по извършване на СМР по проект „Привлекателна и съхранена 
автентична градска среда на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в 
растеж“ 2014-2020”, с уникален номер на процедурата с уникален номер на 
процедурата 00073-2017-0023 в регистъра на АОП.
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Информацията се адресира до председателя на комисията с посочване „отговор на писмо 
с изходящ номер’; като се посочва изходящия номер на приложното писмо за изпращане на 
настоящия протокол".

Комисията приключи работа в 14:00 часа и насрочи следващо заседание след получаване 
на отговорите на участниците по констатациите в настоящия протокол.

Настоящия протокол се състави в два еднообразни екземпляра и в съответствие с чл.54, 
ал.8 от ППЗОП ще бъде публикуван на профила на купувача на Община Велико Търново.

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж'. Динко Кечев -  Директор на Дирекция „Строителство и устройство на 
територията--в Община Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:
и

/ /
1. НадяДЛетрова - Директор Дирекция „Обществени поръчки”;

 .....
2. Р>;^^ка^^скбандрова -  Главен юрисконсулт Дирекция „Обществени поръчки”;

Ч

3. и п ^ Д а ^ е л  Дончев - Главен експерт отдел „Техническа инфраструктура"; 

 ^
4. инж. 14ва^Иванов^ЧСлавен експерт отдел „Техническа инфраструктура";

5. Йошйнка Антонова Старши експерт Дирекция „Проекти и програми”;

 L : ........
б. Ана Тодорова - Главен експерт Дирекция „Бюджет и финанси".

„Заличена инф ормация на основание чл. 42, ал .5  от ЗО П , във връзка с чл.23 от З ЗЛ Д .”
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градска среда на град Велико Търново", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ..Региони в 
раст еж " 2014-2020 г.. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Пялата 
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не мож е да 
се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и У правляващия орган на ОПРР 2D 14-2020


