
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
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РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ПРОТОКОЛ № 1

Днес на дата 16.05.2017 г. в 14:00 часа в сградата на Община Велико Търново в 
стая 302, Комисията по чл. 103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с 
чл.51, ал.1 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки, назначена 
със Заповед № РД 22-788/16.05.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, започна 
разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в обществена поръчка, чрез 
провеждане на открита процедура с предмет: „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”. 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 на обекти: ул. Независимост;ул. Стефан 
Стамболов;ул. Велчо Джамджията;ул. Иван Вазов;ул. Читалищна;ул. Михаил Кефалов; 
ул. Георги Сава Раковскщпл. 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

Този документ е създаден е рамките на проект  BG16RFOPOO1-1.009-0004 „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. Ц ялата 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 ОПРР 2014-2020 г. ”
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Добринов;ул. Ефрем Попхристов;ул. Д-р Алберт Лонг;ул. Максим Райкович;ул. Тунел; 
ул. Шейново;ул. Силвестьр Пенов; Прогнозна стойност -  1 401 068,64 без ДДС

Обособена позиция № 5:
СМР градска среда в старата градска част на обекти: ул. Крайбрежна;ул. Йордан 
Инджето;ул. Христо Ив. Войводата;ул. Петър Богданов;ул. Киро Тулешков; 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 Методищул. 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- 
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/477., с 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 територията” 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”.

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 
от ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП, неразделна част от настоящия протокол.

На заседанието на комисията присъстваха: Магбуле Мехмедова -  упълномощен 
представител на „ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН“ ЕООД; Марияна Калева -  
упълномощено лице на Консорциум „ГЕОПЛАН -  ИНФРАСТРУКТУРА“; Атанаска
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Михайлова -  упълномощено лице на „Пътни строежи -  Велико Търново“ АД; Елица 
Стойкова -  упълномощено лице на „СКОРПИОН ИНВЕСТСТРОЙ“ ЕООД; Венцислав 
Дончев -  представляващ „Мистрал -  Енел“ ДЗЗД, като представиха пълномощно. 
Присъствието им се удостовери с подписване на протоколи за присъствие, неразделна 
част от протокола на комисията.

Инж. Динко Кечев -  Директор на Дирекция „Строителство и устройство на 
територията“ изчете Заповед РД 22-788/16.05.2017 г., представи комисията и оповести 
нейните задачи:

„да разгледа постъпилите в срок оферти за съответствие с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя; да разгледа и 
провери допуснатите оферти за съответствие с предварително обявените условия. 
Комисията да класира участниците по степента на съответствие на офертите с 
предварително обявените от възложителя условия. Комисията да проведе заседание на 
дата 16.05.2017 г. от 14:00 часа в заседателна зала в сградата на Община Велико 
Търново. Всички действия на комисията да бъдат протоколирани, като резултатите от 
работата да бъдат отразени в доклад. Докладът на основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП, да 
бъде представен на Възложителя за утвърждаване, като към него да бъдат приложени 
протоколите от работата на комисията и всички документи, изготвени в хода на 
работата на комисията, заедно с цялата документация по процедура 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”, публикувана на профила на купувача на Община Велико 
Търново https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/477. с уникален номер на 
процедурата 00073-2017-0023 в регистъра на АОП и публикувано обявление на дата 
10.04.2017 г. с ID 782437 в Регистъра на обществените поръчки на АОП.

Комисията започна да отваря офертите по реда на тяхното постъпване. При 
отваряне на офертите стриктно се приложи чл. 54, ал. 3, ал. 4, ал. 5 от ППЗОП.

Комисията отвори по реда на постъпване на офертите -  запечатаните 
непрозрачни опаковки и оповести тяхното съдържание, като се извърши проверка за 
наличието на отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри“ във всяка 
оферта. Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и 
плика с надпис “Предлагани ценови параметри“ на всяка от постъпилите оферти.

Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 
всяка от постъпилите оферти се подписаха и от един конкурентен представител на 
участниците в съответствие с изискването на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП.
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Комисията в съответствие с чл. 54, ал. 3 от ППЗОП оповести съдържанието на 
офертите, както следва:

I. 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, подадена 
за участие за Обособена позиция № 6

Опаковката съдържа: плик „Предлагани ценови параметри“, запечатан и 
непрозрачен и два класьора с отбелязани номера 1 и 2.

Класьор с отбелязан номер 1 съдържа следните документи и информация:
- Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП -  Образец 

№ 1, подписан и подпечатан от Теодора Колева-Управител, от стр. 1 до стр. 2;
- Стандартен образец на единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), подписан и подпечатан от Т.Колева и Л. Велчев, от стр. 3 до стр. 26;
- Декларация -  списък на всички задължени лица, съгласно чл. 54, ал. 2 от ЗОП, 

подписана и подпечатана от Теодора Колева, стр. 27;
- Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, включващо 

Обяснителна записка с методология на изпълнение -  Образец № 3, подписано и 
подпечатано от Теодора Колева -  Управител, от стр. 28 до стр. 315;

- Линейни графици и Диаграми на работната ръка, подписани и подпечатани, от 
стр. 316 до стр. 331;

- Диаграма на работната ръка, подписана и подпечатана, стр. 332;
- Декларация, в която се декларира, че „в случай, че се налага да бъде извършена 

промяна/замяна на определен вид материал в конкретната позиция на КСС, то при тази 
промяна/замяна качеството/техническите характеристики на новия материал, ще са по
добри, а единичната цена за съответната позиция ще остане същата или по-ниска, от 
съответната цена по договора. Резултатите от изпълнението в приложимите случаи ще 
са съобразени с критериите за достъпност за хора с увреждания.“, подписана и 
подпечатана от Теодора Колева, стр. 333;

- Декларация, в която се декларира, че: „1. За срока на действие на договора ще 
поддържам възможности, достатъчни за осигуряване на необходимите строителни 
материали и продукти, в количества и с качество, необходими за изпълнение на 
обществената поръчка, в съответствие с изискванията на НАРЕДБА №РД-02-20-1 от
05.02.2015 г. за условията и реда за възлагане на строителни продукти в строежите на 
Република България. 2. В едноседмичен срок от подписване на договора ще представя 
доказателства за разполагането с покрит склад за материали, площадка за материали.“, 
подписана и подпечатана от Теодора Колева, стр. 334;
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- Нотариално заверено пълномощно, стр. 335.

II. Оферта на 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: 
planexinfrastructure@abv.bg лице за контакти: Кристиян Дешков, подадена за 
участие за Обособена позиция № 4

Опаковката съдържа: плик „Предлагани ценови параметри“, запечатан и 
непрозрачен, папка и класьор с документи и информация.

Папка е документи и информация има следното съдържание:
- Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП -  Образец 

№ 1, подписан и подпечатан от Кристиян Дешков, от стр. 1 до стр. 2;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), подписан и подпечатан от Кристиян Дешков, от стр. 3 до стр. 26;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), подписан и подпечатан от Кристиян Дешков и инж. Христо Димитров, от 
стр. 27 до стр. 49;

- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП), подписан и подпечатан от Кристиян Дешков, от стр. 50 до стр. 69;

- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП), подписан от Теодор Маринов, от стр. 70 до стр. 89;

- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП), подписан от Тихомир Панов, от стр. 90 до стр. 109;

- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП), подписан от Светлана Великова, от стр. 110 до стр. 129;

- Договор за създаване на Консорциум „Геоплан -  Инфраструктура“, от стр. 130 
до стр. 134.

Класьор е документи и информация е със следното съдържание:
- Електронен носител с надпис „Работна програма поз.4 Консорциум „Геоплан -  

Инфраструктура“;
- Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП -  Образец № 3, 

подписано и подпечатано от Кристиян Дешков, от стр. 1 до стр. 2;
- Декларация, в която се декларира, че: „За срока на действие на договора ще 

поддържаме възможности, достатъчни за осигуряване на необходимите строителни 
материали и продукти, в количества и с качество, необходими за изпълнение на 
обществената поръчка, в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № РД-02-20-1 от
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

05.02.2015 г. за условията и реда за възлагане на строителни продукти в строежите на 
Република България, подписана и подпечатана от Кристиян Дешков, стр. 3;

- Декларация, в която се декларира, че: „в едноседмичен срок от подписване на 
договора ще представим доказателства за разполагането с покрит склад за материали, 
площадка за материали.“, подписана и подпечатана от Кристиян Дешков, стр. 4;

- Декларация, в която се декларира, че „в случай, че се налага да бъде извършена 
промяна/замяна на определен вид материал в конкретната позиция от КСС, то при тази 
промяна/замяна качеството/техническите характеристики на новия вид материал, ще са 
по-добри, а единичната цена за съответната позиция ще остане същата или по-ниска, от 
съответната цена по договора.“, подписана и подпечатана от Кристиян Дешков, стр. 5;

- Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП, подписана и 
подпечатана от Кристиян Дешков, стр. 6;

- Обяснителна записка с методология за изпълнение, подписана и подпечатана 
от Кристиян Дешков, от стр. 7 до стр. 288;

- Линейни графици и Диаграма на работната ръка, подписани и подпечатани, от 
стр. 289 до стр. 327.

III. Оферта на „НСК София” ЕООД, с ЕИК: 831838874, с вх. № 5300-1354- 
1/15.05.2017 г. от 14: 42, с адрес за кореспонденция: град София, ПК 1606, булевард 
„Ген. Едуард И. Тотлебен”, № 77, ет.2, ап.З; телефон: 02/953 08 16; факс: 02/591 68 
92; електронна поща за кореспонденция: office@nsksofia.eu. Лице за контакти: 
Светлин Владимиров, подадена за участие за Обособена позиция № 3

Опаковката съдържа: плик „Предлагани ценови параметри“, запечатан и 
непрозрачен, папка със заглавна страница „Опис на представените документи“ и папка 
с документи и информация.

Папка с документи и информация е със следното съдържание:
- Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП -  Образец 

№ 1, подписан и подпечатан от Светлин Владимиров -  Управител, от стр. 1 до стр. 3;
- Стандартен образец на единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), подписан и подпечатан от Светлин Владимиров -  Управител, от стр. 4 до 
стр. 37.

Папка със заглавна страница „Опис на представените документи“ е със следното 
съдържание:

- Заглавна страница „Опис на представените документи“, подписана и 
подпечатана от Светлин Владимиров -  Управител, 1 стр.;

- Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП -  Образец № 3, 
подписано и подпечатано от Светлин Владимиров -  Управител, от стр. 1 до стр. 125;
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XЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
р еги о налн о  развитие ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, 
подписана и подпечатана от Светлин Владимиров, стр. 126;

- Декларация за срока на валидност на офертата, подписана и подпечатана от 
Светлин Владимиров, стр. 127;

- Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, подписана и 
подпечатана от Светлин Владимиров, стр. 128;

- Декларация, в която се декларира, че 1. „За срока на действие на договора ще 
поддържам възможности, достатъчни за осигуряване на необходимите строителни 
материали и продукти, в количества и с качество, необходими за изпълнение на 
обществената поръчка, в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № РД-02-20-1 от
05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на 
Република България. 2. В едноседмичен срок от подписване на договора ще представя 
доказателства за разполагането с покрит склад за материали, площадка за материали.“, 
подписана и подпечатана от Светлин Владимиров, стр. 129;

- Декларация, в която се декларира, че „в случай, че се налага да бъде извършена 
промяна/замяна на определен вид материал в конкретна позиция от КСС, то при тази 
промяна/замяна качеството/техническите характеристики на новия вид материал ще 
са по - добри, а единичната цена за съответната позиция ще остане същата или по- 
ниска, от съответната цена по договора“, подписана и подпечатана от Светлин 
Владимиров, стр. 130;

- Диаграма на работната ръка, отразяваща работници и Диаграма на работната 
ръка, отразяваща ръководните лица, подписани и подпечатани от Светлин Владимиров, 
стр .131;

- Линеен график/ Продължителността на изпълнението в календарни дни, 
подписан и подпечатан от Светлин Владимиров, стр. 132;

- Електронен носител с надпис: „Техническо предложение поз.З НСК София 
ЕООД“.

IV. 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 е участника: град Велико Търново, код 5000, бул. „България”, № 
27, телефон: 062/61 68 11, факс: 062/62 83 59, електронна поща за кореспонденция: 
office@psvt.bg. Лице за контакти: инж. Филип Маринов и инж. Румен Игнатов, за 
участие за Обособена позиция № 2

Опаковката съдържа: плик „Предлагани ценови параметри“, запечатан и 
непрозрачен, папка със заглавна страница „Техническо предложение“ и папка със 
заглавна страница „Документи“.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

X

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Папка със заглавна страница „Документи“ съдържа:
- Заглавна страница „Документи Оферта за 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“ За 
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“, 
подписана и подпечатана, 1 стр.;

- Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП -  Образец 
№ 1, подписан и подпечатан от инж. Филип Маринов и инж. Румен Игнатов, от стр. 1 
до стр. 2;

- Електронен носител с надпис „Техническо предложение „Пътни строежи -  
Велико Търново“ АД“;

- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП), подписан и подпечатан от Филип Маринов -  Изпълнителен директор, от 
Румен Игнатов -  Изпълнителен директор, от Еригор Иванов -  Председател на Съвета 
на директорите, от Румен Михайлов -  Член на Съвета на директорите, от Велико Желев 
-  Член на Съвета на директорите, от стр. 3 до стр. 29;

- Заверени копия на удостоверения за добро изпълнение, от стр. 30 до стр. 33;
Папка със заглавна страница „Техническо предложение“ съдържа:
- Заглавна страница „Техническо предложение 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“ За 
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“, 1 
стр.;

- Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП -  Образец № 3, 
подписано и подпечатано от инж. Филип Маринов и инж. Румен Игнатов, от стр. 34 до 
стр. 35;

- Обяснителна записка за изпълнение на обществената поръчка, подписана и 
подпечатана от инж. Ф. Маринов и инж. Р. Игнатов, от стр. 36 до стр. 226;

- Линеен график и диаграма на работната ръка, подписани и подпечатани от 
инж. Ф. Маринов и инж. Р. Игнатов, от стр. 227 до стр. 244;
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ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

- Декларация, в която се декларира, че „за срока на действие на договора ще 
поддържаме възможности, достатъчни за осигуряване на необходимите строителни 
материали и продукти, в количества и с качество, необходими за изпълнение на 
обществената поръчка, в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № РД-02-20-1 от
05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на 
Република България, подписана и подпечатана от инж. Ф. Маринов и инж. Р. Игнатов, 
стр. 245;

- Декларация , в която се декларира, че „в едноседмичен срок от подписване на 
договора ще представим доказателства за разполагането с покрит склад за материали и 
площадка за материали“, подписана и подпечатана от инж. Ф. Маринов и инж. Р. 
Игнатов, стр. 246;

- Декларация за конфиденциалност по чл. 102 ЗОП, подписана и подпечатана от 
инж. Ф. Маринов и инж. Р. Игнатов, стр. 247.

У. 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: Ytingenering@abv.bg. Лице за контакти: Станимир Георгиев, за 
участие по Обособена позиция № 5

Опаковката съдържа: плик „Предлагани ценови параметри“, запечатан и 
непрозрачен и папка със заглавна страница „Заявление за участие“ и папка със заглавна 
страница „Оферта“

Папка със заглавна страница „Заявление за участие“ е със следното съдържание:
- Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП -  Образец 

№ 1, подписан и подпечатан от Станимир Георгиев -  Управител, от стр. 1 до стр.З;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), подписан и подпечатан от Станимир Георгиев и Димитринка Николова, от 
стр. 4 до стр. 26;

- Заверено копие от Удостоверение № II -  TV 004119, издадено от Камара на 
строителите в България, стр. 27;

- Заверено копие от Сертификат за регистрация ISO 9001:2008, със срок на 
валидност-01.02.2018 г., стр. 28;

- Заверено копие от Сертификат за регистрация ISO 14001:2004, със срок на 
валидност -  01.02.2018 г., стр. 29;

- Заверени копия от дипломи, удостоверения, трудова книжка, стр. 30 -  36;
- Заверено копие от Референция, издадена от Община Велико Търново, стр. 37;
- Заверено копие от Удостоверение за добро изпълнение, издадено от Община 

Русе, стр. 38;
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

- Заверено копие от Удостоверение за добро изпълнение, издадено от Община 
Борово, стр. 39;

- Заверено копие от Приемо-предавателен протокол за извършени СМР, от стр. 
40 до стр. 45;

- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП), подписан от Пенчо Петров, от стр. 46 до стр. 65;

- Заверени копия от диплома и трудови книжки, от стр. 66 до стр. 75;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), подписан от Пламен Генчев, от стр. 76 до стр. 95;
- Заверени копия от диплома и трудова книжка, от стр. 96 до стр. 99;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), подписан от Георги Трънков, от стр. 100 до стр. 119;
- Заверени копия от диплома и трудови книжки, от стр. 120 до стр. 133.
Папка със заглавна страница „Оферта“ е със следното съдържание:
- Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП -  Образец № 3, 

подписано и подпечатано от Станимир Георгиев -  Управител, от стр. 1 до стр. 109;
- Електронен носител;
- Описание на основните материали, които ще се доставят при изпълнение на 

поръчката, както и технологията на тяхното използване, подписано и подпечатано от 
инж. Ст. Георгиев, от стр. 110 до стр. 113;

- Декларация, в която се декларира, че „в случай, че се налага да бъде извършена 
промяна/замяна на определен вид материал в конкретната позиция на КСС, то при тази 
промяна/замяна качеството и техническите характеристики на новия вид материал ще 
са по-добри, а единичната цена за съответната позиция ще остане същата или по-ниска, 
от съответната цена по договора.“, подписана и подпечатана от инж. Ст. Георгиев, стр. 
114;

- Декларация, в която се декларира, че: „за срока на действие на договора ще 
поддържам възможности, достатъчни за осигуряване на необходимите строителни 
материали и продукти, в количества и с качество, необходими за изпълнение на 
обществената поръчка, в съответствие с изискванията на НАРЕДБА №РД-02-20-1 от
05.02.2015 г. за условията и реда за възлагане на строителни продукти в строежите на 
Република България. Ще представя доказателства за наличието на покрит склад за 
материали, площадка за материали.“, подписана и подпечатана от инж. Ст. Георгиев, 
стр. 115;

- Линеен график и диаграма на работната ръка, подписани и подпечатани от 
инж.Ст. Георгиев, 6 бр.

VI. Оферта с вх. № 5300-12332-1/15.05.2017 г. от 16: 32 часа на 
„ИНФРАИНЖЕНЕРИНГ - ДБ” ЕООД, с ЕИК: 200578682, с адрес за
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ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

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 Бъчваров, телефон: 0878 374398, за участие за Обособена 
позиция № 2

Опаковката съдържа: плик „Предлагани ценови параметри“, запечатан и 
непрозрачен и класьор с документи и информация, както следва:

- Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП -  Образец 
№ 1, подписан и подпечатан от Даниел Бъчваров - Управител, 3 стр.;

- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) -  Образец № 3, подписан и подпечатан от Даниел Бъчваров, 23 стр.;

- Техническо предложение по чл.39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП -  Образец № 3, 
подписано и подпечатано от Даниел Бъчваров - Управител, 2 стр.;

- Обяснителна записка с методология на работа, подписана и подпечатана от 
Даниел Бъчваров - Управител, 164 стр.;

- Линейни календарни графици и Диаграми на работната ръка, подписани и 
подпечатани, 14 стр.;

- Декларация, в която се декларира, че: 1.„в случай, че се налага да бъде 
извършена промяна/замяна на определен вид материал в конкретна позиция от КСС, то 
при тази промяна/замяна качеството/техническите характеристики на новия вид 
материал ще са по- добри, а единичната цена за съответната позиция ще остане 
същата или по- ниска, от съответната цена по договора, 2. за срока на действие на 
договора ще поддържам възможности, достатъчни за осигуряване на необходимите 
строителни материали и продукти, в количества и с качество, необходими за 
изпълнение на обществената поръчка, в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 
РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в 
строежите на Република България, 3. в едноседмичен срок от подписване на договора 
ще представя доказателства за разполагането с покрит склад за материали.“, площадка 
за материали, подписана и подпечатана от Даниел Бъчваров - Управител, 1 стр.

VII. Оферта на участника Обединение „Мистрал Енел” с вх. № 53-1088- 
1/15.05.2017г. от 16:36 часа, е участници в обединението: „МИСТРАЛ 7” ООД, 
ЕИК: 104679005 и „ЕНЕЛ СТРОЙ” ООД, е 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. noHja:m istraI7@ abv.bg; лице за контакти: 
Венцислав Дончев, подадена за участие за Обособена позиция № 3

Опаковката съдържа: плик „Предлагани ценови параметри“, запечатан и 
непрозрачен и класьор с документи и информация, както следва:
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ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

- Електронен носител;
- Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал.З от ППЗОП -  Образец 

№ 1, подписан и подпечатан от Венцислав Дончев, от стр. 1 до стр. 4;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), подписан и подпечатан от Венцислав Дончев, от стр. 5 до стр. 28;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), подписан и подпечатан от Венцислав Дончев, от стр. 29 до стр. 52;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), подписан и подпечатан от Евгений Христов -  управител и съдружник и 
подписан от: Емил Кълчишков -  съдружник и от Крал Филибели - съдружник, от стр. 
53 до стр. 72;

- Договор за обединение, подписан и подпечатан от Венцислав Дончев и 
Евгений Христов, нотариално заверен, от стр. 73 до стр. 79;

- Декларация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, в 
която се декларира, че „поемаме на ангажимент за срока на действие на договора да 
поддържаме възможности, достатъчни за осигуряване на необходимите строителни 
материали и продукти, в количества и с качество, необходими за изпълнение на 
поръчката, в съответствие с изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 05.03.2015г. за 
условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република 
България“, подписана и подпечатана от Венцислав Дончев, стр. 80;

- Декларация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, в 
която се декларира, че „в едноседмичен срок от подписването на договора за 
изпълнение на поръчката, ще представим доказателства за разполагането с покрит 
склад за материали и обособена площадка за материали“, подписана и подпечатана от 
Венцислав Дончев, стр. 81;

- Декларация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, в 
която се декларира, че „в случай, че се налага да бъде извършена промяна/замяна на 
определен вид материал в конкретна позиция от КСС, то при тази промяна/замяна 
качеството/техническите характеристики на новия вид материал ще са по-добри, а 
единичната цена за съответната позиция ще остане същата или по-ниска, от 
съответната цена по договора“, подписана и подпечатана от Венцислав Дончев, стр. 82;

- Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП -  Образец № 3, 
подписано и подпечатано от Венцислав Дончев, от стр. 83 до стр. 84;

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката, Обяснителна записка -  
работна програма, включително методология за изпълнение на поръчката, подписано и 
подпечатано от Венцислав Дончев, от стр. 85 до стр. 224;

- Линеен календарен график, подписан и подпечатан от Венцислав Дончев, стр.
225;

- Диаграма работна ръка, подписана и подпечатана от Венцислав Дончев, стр.
226.
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VIII. 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

Опаковката съдържа: плик „Предлагани ценови параметри“, запечатан и 
непрозрачен и класьор със заглавна страница „Оферта за възлагане на обществена 
поръчка чрез открита процедура 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“ Обособена позиция № 4: СМР градска среда 
в старата градска част на обекти: ул. Генерал Гурко; ул. Колю Фичето; ул. 10-ти 
февруари; ул. Пролет; ул. Митрополит Панарет Рашев; ул. Александър Добринов; ул. 
Ефрем Попхристов; ул. Д-р Алберт Лонг; ул. Максим Райкович; ул. Тунел; ул. 
Шейново; ул. Силвестър Пенов“, със съдържание както следва:

- Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП -  Образец 
№ 1, подписан и подпечатан от инж. Венцислав Беремски -  Управител, от стр. 1 до стр. 
2;

- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП), подписан и подпечатан от инж. Венцислав Беремски, от стр. 3 до стр. 32;

- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП), подписан от Перка Димитрова, от стр. 33 до стр. 48;

- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП), подписан от инж. Стела Митева, от стр. 49 до стр. 64;

- Заверени копия на удостоверения за добро изпълнение, от стр. 65 до стр. 69;
- Декларация за ангажираност на експерт, подписана от Перка Димитрова, стр.

70;
- Декларация за ангажираност на експерт, подписана от инж. Стела Митева, стр.

71;
- Декларация, в която се декларира, че: 1. „при изпълнение на горепосочената 

обществена поръчка приемам за срока на действие на договора да поддържам 
възможности, достатъчни за осигуряване на необходимите строителни материали и 
продукти, в количества и с качество, необходими за изпълнение на обществената 
поръчка, в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за 
условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република 
България, 2. в едноседмичен срок от подписване на договора ще представя 
доказателства за разполагането с покрит склад за материали, площадка за материали“, 
подписана и подпечатана от инж. Венцислав Беремски, стр. 72;
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- Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП -  Образец № 3, 
подписано и подпечатано от инж. Венцислав Беремски, от стр. 73 до стр. 208;

- График за изпълнение на СМР, подписан и подпечатан от инж. Венцислав 
Беремски, от стр. 209 до стр. 241.

IX. 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”, № 2, телефон: 064/680-943, факс: 064/681-591, ел. поща: 
pstpleven@abv.bg; Лице за контакти: инж. Хари Найденов, за участие за 
Обособена позиция № 5

Опаковката съдържа: плик „Предлагани ценови параметри“, запечатан и 
непрозрачен и класьор с документи и информация, със съдържание както следва:

- Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП -  Образец 
№ 1, подписан и подпечатан от инж. Хари Найденов, от стр. 1 до стр. 3;

- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП), подписан и подпечатан от инж. Хари Найденов -  Управител, от стр. 4 до стр.

- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП), подписан от инж. Динко Иванов, от стр. 33 до стр. 53;

- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП), подписан от инж. Милена Георгиева, от стр. 54 до стр. 73;

- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП), подписан от инж. Велин Антонов, от стр. 74 до стр. 94;

- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП), подписан от инж. Живко Попов, от стр. 95 до стр. 116;

- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП), подписан от Милко Филков, от стр. 117 до стр. 136;

- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП), подписан от Георги Пиров, от стр. 137 до стр. 156;

- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП), подписан от Боян Николов, от стр. 157 до стр. 176;

- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП), подписан от Милко Чакъров, от стр. 177 до стр. 196;

- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП), подписан от Борис Иванов, от стр. 197 до стр. 216;

- Заверени копия на удостоверения за добро изпълнение, от стр. 217 до стр. 233;
- Декларация по чл. 65 ЗОП за ангажираност на експерт, подписана от инж. 

Динко Иванов, стр.234;
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

- Декларация по чл. 65 ЗОП за ангажираност на експерт, подписана от инж. 
Милена Георгиева, стр.235;

- Декларация по чл. 65 ЗОП за ангажираност на експерт, подписана от инж. 
Велин Антонов, стр.236;

- Декларация по чл. 65 ЗОП за ангажираност на експерт, подписана от Живко 
Попов, стр.237;

- Декларация, в която се декларира, че: 1.„за срока на действие на договора 
„ПСТ ПЛЕВЕН“ ЕООД ще поддържа възможности, достатъчни за осигуряване на 
необходимите строителни материали и продукти, в количества и с качество, 
необходими за изпълнение на обществената поръчка, в съответствие с изискванията на 
НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни 
продукти в строежите на Република България, 2. в едноседмичен срок от подписване на 
договора ще представя доказателства за разполагането с покрит склад за материали, 
площадка за материали“, подписана и подпечатана от инж. Хари Найденов, стр. 238;

- Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП -  Образец № 3, 
подписано и подпечатано от инж. Хари Найденов - Управител, от стр. 239 до стр. 434;

- Линеен график, подписан и подпечатан от инж. Хари Найденов, от стр. 435 до 
стр. 457;

- Диаграма на работната ръка (ръководни лица и работници), подписана и 
подпечатана от инж. Хари Найденов, стр. 458.

X. 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- 
hoIding.com. Лице за контакти: Валентин Милушев, за участие за Обособена 
позиция № 1

Опаковката съдържа: плик „Предлагани ценови параметри“, запечатан и 
непрозрачен и класьор с документи и информация, със съдържание както следва:

- Опис на представените документи съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП -  Образец 
№ 1, подписан и подпечатан от Валентин Милушев - Управител, от стр.1 до стр. 2;

- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП), подписан и подпечатан от Валентин Милушев, от Лъчезар Лалов, от Петър 
Христов, от Паулина Христова и от Михаела Христова, от стр. 3 до стр. 42;

- Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП -  Образец № 3, 
подписано и подпечатано от Валентин Милушев, от стр. 43 до стр. 528;

- Линейни графици, от стр. 529 до стр. 540;
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XЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

- Декларация, в която се декларира, че: 1. „за срока на действие на договора ще 
поддържам възможности, достатъчни за осигуряване на необходимите строителни 
материали и продукти, в количества и с качество, необходими за изпълнение на 
обществената поръчка, в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № РД-02-20-1 от
05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на 
Република България, 2. в едноседмичен срок от подписване на договора ще предоставя 
доказателства за разполагането с покрит склад за материали, площадка за материали“, 
подписана и подпечатана от Валентин Милушев, 1 стр.

Председателят на комисията на основание чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП определя 
следния прогнозен график за работа на комисията:

1. Най-късно до 19.06.2017 г. , всеки от членовете на комисията трябва лично да 
разгледа документите и информацията в офертите за съответствие с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Място на 
съхранение на документите, свързани с обществената поръчка до приключване 
работата на комисията -  стая архив на Дирекция „Обществени поръчки“, където 
офертите са на разположение на членовете на комисията за преглед и анализ.

2. Най-късно до 20.07.2017 г. комисията трябва да проведе заседание, за да 
обсъди и изготви Протокол за съответствието на участниците с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, като установи 
липсата или наличието на документи и информация, изискани от възложителя, 
съгласно предварително обявените условия относно личното състояние и критериите за 
подбор. Проверката ще обхваща и съдържанието и редовността на документите във 
връзка с личното състояние и критериите за подбор. Проверката ще обхваща и 
съдържанието, и редовността на документите във връзка с личното състояние и 
критериите за подбор, както и представяне и подписване на ЕЕДОП от изискуемите 
лица и изпълнение на други изисквания на обявлението, документацията и образците 
към нея.

3. Най-късно до дата 10.07.2017 г. комисията трябва да разгледа техническите 
предложения на участниците, на които е установено, че отговарят на изискванията за 
лично състояние и на критериите за подбор и да извърши оценка по показател П1 -  
Срок за изпълнение.

4. Дата на отваряне на Ценовите предложения -  най-късно до 14.07.2017 г., 
преди която дата се планира всеки от комисията да разгледа подробно всяка една от
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р егионално раззитие ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

постъпилите в срока оферти и да изгради своето мнение относно съответствието с 
предварително обявените условия.

Комисията приключи работа в 17:00 часа.

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра.

п р е д с к д г̂ Ге л  : инж. Линко Кечев -  Директор на Дирекция „Строителство и 
устройство на територията” в Община Велико Търново;

ИЧЛЕСЙХ̂ ВЕ:

1 . Надя Петрова - Директор Дирекция „Обществени поръчки”;

(......................

2 ./РусашУ Александрова -  Главен юрисконсулт Дирекция „Обществени поръчки”; 

......3. ин^с./Даниел Дончев - Главен експерт отдел „Техническа инфраструктура”;

4. /инж/Йван Йванов -  Главен експерт отдел „Техническа инфраструктура”;

• • • • •»'»*• •••••••••••• /
'О  * /

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

6. Ана|Тодорова - Главен експерт Дирекция „Бюджет и финанси”.
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Text Box
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.


