
П Р О Т О К О Л  № 2

Днес, 11.08.2017 г. в 13:00 ч. в стая № 302 в сградата на Община Велико Търново, 
комисията от длъжностни лица по чл. 97, ал. 1 от ППЗОП, назначена със Заповед № РД 22- 
1381/11.08.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, започна разглеждането на получените 
оферти, изготвени в отговор на обява № ОБ-15 от 31.07.2017 за обществена поръчка на стойност 
по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „ИЗГОТВЯНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: 

„РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГРАД ВЕЛИКО 
ТЪРНОВО” С ВКЛЮЧЕНИ СЛЕДНИТЕ ПОДОБЕКТИ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА ОПЪЛЧЕНСКА ОТ ВРЪЗКАТА С ПЪТ III-514 ДО ВРЪЗКА С 
ПЪТ Е-85Ц-5) И „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ ТЕОДОСИЙ 
ТЪРНОВСКИ ОТ ПЪТНА ВРЪЗКА С УЛИЦА МАГИСТРАЛНАЦТЬТ Е772Ц-4)) ДО УЛИЦА 
ДИМИТЪР НАЙДЕНОВ, УЛИЦА ДИМИТЪР НАЙДЕНОВ ОТ УЛИЦА ТЕОДОСИЙ 
ТЪРНОВСКИ ДО УЛИЦА СЛИВНИЦА, УЛИЦА СЛИВНИЦА ОТ УЛИЦА ДИМИТЪР 
НАЙДЕНОВ ДО УЛИЦА КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, УЛИЦА КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ОТ 
УЛИЦА СЛИВНИЦА ДО НОВО ПРЕМОСТВАНЕ НА РЕКА ЯНТРА И УЛИЦА 
КСИЛИФОРСКА ОТ НОВО ПРЕМОСТВАНЕ НА РЕКА ЯНТРА ДО ПЪТ Ш-514“, с 
публикувана Информация за обява с ID 9066800 в Портала за обществени поръчки (ПОП) и 
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти с Изх. № 12-161- 
25/07.08.2017 г., публикувана в ПОП с ID № 9067035 на 07.08.2017 г., с адрес на профила на 
купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/512.

КОМИСИЯ в състав:

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

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Мариела Цонева -  Директор Дирекция „Проекти и програми в Община Велико 
Търново;
2. арх. Лора Бъчварова -  главен експерт в отдел „Устройство на територията“, Дирекция 
СУТ в Община Велико Търново;
3. Надя Петрова - Директор Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико 
Търново;
4. Русанка Александрова -  главен юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки” в 
Община Велико Търново;

В определения с обява № ОБ-15 от 31.07.2017 г. срок са постъпили две оферти, 
поради което е приложен чл. 188, ал. 2 от ЗОП и срокът за получаване на оферти и по 
двете обособени позиции е удължен до 17:00 ч. на 10.08.2017 г. До крайния срок за 
подаване на оферти не са постъпили оферти от други участници. За участие в 
обществената поръчка са постъпили две оферти, както следва:

1. Оферта с вх№ 53-1332-1/7.08.2017 г. в 9:50 ч. на „Ий Кей Джей България 
Кънсълтинг Енджиниърс” ЕООД, с ЕИК:202620297 и

2. Оферта с вх. №5300-2865-1/7.08.2017 г. в 9:53 ч. на „ПЪТПРОЕКТ” ЕООД, 
с ЕИК:831615056
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Констатации относно съответствието на участниците с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя:

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на представените от 
участниците документи за съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя, и констатира следното:

I.Относно оферта с вх. № 53-1332-1/7.08.2017 г. в 9:50 ч. на „Ий Кей Джей 
България Кънсълтинг Енджиниърс” ЕООД, с ЕИК:202620297; адрес за 
кореспонденция: 1000, град София, ул. „Московска”, № 29; вх. IV, ет. 1. лице за 
контакти: Александър Жипонов, тел.: 0886966229, електронен адрес:
office bg@ekj.dk

1 .Съгласно условията на документацията за обществена поръчка, в т.9 е посочено, 
че „Участниците (когато е приложимо обединението, партньорите в обединението, 
подизпълнителя, третото лице) са длъжни да представят в ЕЕДОП необходимата 
информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват 
дейността си, както и списък на лицата, които представляват участника, съгласно 
документите му за регистрация. Информацията се попълва в част II „Информация за 
икономическия оператор”, раздел А. Информация за икономическия оператор, част 
„Идентификация” от ЕЕДОП.

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 
идентификациятапо чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИИ), 
участникът 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,“

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 от Търговския закон;
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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.

От направена от комисията проверка в Търговски регистър на Агенция по 
вписванията по партидата по ЕИК на участника се установиха следните лица, които 
представляват участника, съгласно документите му за регистрация:

Управител:
Константин Любомиров Жипонов;
Едноличен собственик на капитала:
ЕКЙ РОДГИВЕНДЕ ИНГЕНИОРЕР А/С, чуждестранно юридическо лице с 

идентификация 83175419, държава: Дания.

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, 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. I, 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 вече посочената констатация по т. 1 в настоящия протокол за 
офертата на „Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс” ЕООД, Комисията 
констатира, че ЕЕДОП не е подписан от всички лица, съгласно изискванията на
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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. Комисията установи, че в представеният от участника „Ий Кей Джей България 
Кънсълтинг Енджиниърс” ЕООД, ЕЕДОП, в част IV: Критерии за подбор, раздел Б: 
Икономическо и финансово състояние, т.5), на въпросът: „Застрахователната сума по 
неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза 
на:“, от участникът е посочено:
300 000 лева
Застрахователна полица „Професионална отговорност в проектирането и 
строителството“ № 34071717303000009 ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ валидна 
до 31.05.2018 г.

От предоставената информация за застрахователната полица, комисията не може 
да установи дали покритието е с обхват строителство или проектиране.

Въпреки, че към ЕЕДОП е приложена референция, за участника не отпада 
ангажимент да декларира коректно информация по поставеното от възложителя 
минимално изискване за Икономическо и финансово състояние в в част IV: Критерии за 
подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, т.5).

Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи 
поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и 
финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за 
подходящ.

4. Съгласно документацията за обществена поръчка, като изисквано минимално 
ниво за технически и професионални способности е посочено: „Участникът трябва да е 
изпълнил успешно дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката 
за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата. Под услуга с предмет 
и обем, идентичен или сходен е този на поръчката се приема: услуги, свързани с 
изработване на идейни и/или технически проекти за ново строителство и/или 
реконструкция на автомагистрали и/или на пътища от републиканската пътна мрежа 
(РПМ) и/или на улици, и/или на пътища от общинската пътна мрежа (ОПМ), и/или на 
пътни съоръжения към тях и/или на пътища с еквивалентни характеристики извън 
страната -  с обща дължина минимум 5 км. “
От предоставената в ЕЕДОП от участника информация, в Част IV, Раздел В, т. 16) от 
ЕЕДОП, комисията не може да установи съответствие с посоченото минимално 
изискване.
В посоченият раздел на ЕЕДОП участникът е посочил описание на 14 броя извършени 
дейности, като всичките за изписани само с цифри, придружени със запис и на чужд език, 
като в скоби е посочен различен град и държавата Дания. Като пример за това в 
настоящият протокол комисията посочва две услуги, а именно:
12-0577- Spuns Syd (Силкеборг, Дания)
12-0508-New line Copenhagen-Ringsted (Копенхаген, Дания).

Отделно от това в колона „Получатели“, получателите също са посочени на чужд
език.
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Въпреки, че към ЕЕДОП са приложени референции, за участника не отпада 
ангажимент да декларира коректно информация по поставеното от възложителя 
минимално изискване за технически и професионални способности в Част IV, Раздел В, 
т. 1 б) от ЕЕДОП на български език.

От така предоставената в Част IV, Раздел В, т. I б) от ЕЕДОП за извършени услуги, 
комисията не може по никакъв начин да установи съответствие на участника с 
поставеното изискване за изпълнена успешно дейност с предмет и обем, идентичен или 
сходен с този на поръчката за последните 3 (три) години от датата на подаване на 
офертата. Като съгласно документацията „Под услуга с предмет и обем, идентичен или 
сходен с този на поръчката се приема: услуги, свързани с изработване на идейни и/или 
технически проекти за ново строителство и/или реконструкция на автомагистрали 
и/или на пътища от републиканската пътна мрежа (РПМ) и/или на улици, и/ши на 
пътища от общинската пътна мрежа (ОПМ), и/ши на пътни съоръжения към тях и/или 
на пътища с еквивалентни характеристики извън страната -  с обща дължина минимум 
5 км.“

Участникът следва да представи коректно попълнена информация в нов ЕЕДОП 
в Част IV, Раздел В, т. 16), относно изискването за технически и професионални 
способности посочено като критерий за подбор в документацията.

5. В представеният от участника „Ий Кей Джей България Кънсълтинг 
Енджиниърс” ЕООД ЕЕДОП, комисията установи, че не е попълнена част VI: 
Заключителни положения. При представянето на нов ЕЕДОП съответната информация 
следва да се попълни коректно от участника.

Констатацията по т.5 се отнася и за ЕЕДОП на третите лица.

б.Относно представените ЕЕДОП на трети лица:
Съгласно документацията за обществена поръчка т.17. Участниците могат да се 

позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по 
отношение на критериите, свързани с техническите способности и професионалната 
компетентност.

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за 
доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице 
основанията за отстраняване от процедурата.

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, посочва това в Част 
II, Раздел В от ЕЕДОП и приложимите полета от Част IV от ЕЕДОП. Участникът 
трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи 
за поетите от третите лица задължения.

Участникът „Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс” ЕООД в Част IV, 
Раздел В, т. 2 е посочил 5 физически лица, като за 2 /две/ от тях -  инж. Николай Ненов и 
инж. Любомир Любомиров е декларирал, че са на граждански договор. Отделно от това 
в Част II, Раздел В от ЕЕДОП, участникът е маркирал отговор „Да“ на въпросът: 
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?.

6.1. В представеният ЕЕДОП от инж. Николай Ненов, в Част IV, Раздел Б, т. 5 са
посочени стойността на застрахователната полица, вида дейност, която покрива и номера 
и датата на полицата, издателят и, но не е посочено до кога е валидна застрахователната
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полица. Условие на документацията е участникът да притежава валидна застраховка 
„Професионална отговорност в проектирането” с покритие в размер съгласно 
минималната застрахователна сума за обекта, предмет на поръчката, определена с чл. 5, 
ал. 1, т.З - 100 000 лв. от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в 
проектирането и строителството (обн., ДВ., бр. 17 от 02.03.2004 г.)

6.2. В представеният от участника инж. Николай Ненов ЕЕДОП, комисията 
установи, че не е попълнена част VI: Заключителни положения. При представянето на 
нов ЕЕДОП съответната информация следва да се попълни коректно от участника.

6.3. В представеният от участника инж. Любомир Любомиров ЕЕДОП, комисията 
установи, че не е попълнена част VI: Заключителни положения. При представянето на 
нов ЕЕДОП съответната информация следва да се попълни коректно от участника.

II. Оферта с вх. №5300-2865-1/7.08.2017 г. в 9:53 ч. на „ПЪТПРОЕКТ” ЕООД, 
с ЕИК:831615056; адрес за кореспонденция: 1619, град София, бул. „Цар Борис III“ 
№ 257; тел: (02) 957 05 09; факс: 02 957 05 06; e-mail: office@pie.bg; инж. Венцислав 
Заден

1 .Съгласно условията на документацията за обществена поръчка, в т.9 е посочено, 
че „Участниците (когато е приложимо обединението, партньорите в обединението, 
подизпълнителя, третото лице) са длъжни да представят в ЕЕДОП необходимата 
информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват 
дейността си, както и списък на лицата, които представляват участника, съгласно 
документите му за регистрация. Информацията се попълва в част II „Информация за 
икономическия оператор”, раздел А. Информация за икономическия оператор, част 
„Идентификация” от ЕЕДОП.

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 
идентификациятапо чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), 
участникът 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.“

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;
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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;
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.

От направена от комисията проверка в Търговски регистър на Агенция по 
вписванията по партидата по ЕИК на участника се установиха следните лица, които 
представляват участника, съгласно документите му за регистрация:

Управител:
Венцислав Валентинов Зарев;
Едноличен собственик на капитала:
ПЪТИНВЕСТ -  ИНЖЕНЕРИНГ АД 
Съвет на директорите:
ВАЛЕНТИН ВЕНЕВ ЗАРЕВ 
ВЕНЦИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ЗАРЕВ 
ЕВГЕНИЙ ВАЛЕНТИНОВ ЗАРЕВ 

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, 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
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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 вече посочената констатация по т. 1 в настоящия протокол 
за офертата на „ПЪТПРОЕКТ” 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 това са ВАЛЕНТИН ВЕНЕВ ЗАРЕВ; 
ВЕНЦИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ЗАРЕВ;ЕВГЕНИЙ ВАЛЕНТИНОВ ЗАРЕВ.

' k ' k ' k

В съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването 
на настоящия протокол участникът, по отношение на който е констатирано
несъответствие или липса на информация, може да представи 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 с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Съгласно 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, по отношение на които е 
констатирано несъответствие или липса на информация, представя на комисията 
съответните документи или информация в срок от 5 (пет) работни дни от 
получаването на настоящия протокол.

Отговор, постъпил в деловодството на Община Велико Търново след изтичане на 
срока няма да се разглежда от комисията. При изпращане по пощата с препоръчано 
писмо или по куриер, участникът следва да се съобрази с последната дата за постъпване 
на отговора.

Допълнително изисканите документи 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 непрозрачена 
опаковка върху която, 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 от Кмета на Община Велико 

Търново по обществена поръчка с предмет „ИЗГОТВЯНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА 
ОБЕКТ:„РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГРАД 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО” С ВКЛЮЧЕНИ СЛЕДНИТЕ ПОДОБЕКТИ: 
„РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА ОПЪЛЧЕНСКА ОТ 

ВРЪЗКАТА С ПЪТ III-514 ДО ВРЪЗКА С ПЪТ Е-85Ц-5) И „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И 
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ ТЕОДОСИЙ ТЪРНОВСКИ ОТ ПЪТНА ВРЪЗКА С 

УЛИЦА МАГИСТРАЛНА(ПЪТ Е772Д-4)) ДО УЛИЦА ДИМИТЪР НАЙДЕНОВ, 
УЛИЦА ДИМИТЪР НАЙДЕНОВ ОТ УЛИЦА ТЕОДОСИЙ ТЪРНОВСКИ ДО УЛИЦА 
СЛИВНИЦА, УЛИЦА СЛИВНИЦА ОТ УЛИЦА ДИМИТЪР НАЙДЕНОВ ДО УЛИЦА 
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, УЛИЦА КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ОТ УЛИЦА СЛИВНИЦА 

ДО НОВО ПРЕМОСТВАНЕ НА РЕКА ЯНТРА И УЛИЦА КСИЛОФОРСКА ОТ НОВО 
ПРЕМОСТВАНЕ НА РЕКА ЯНТРА ДО ПЪТ III-514” 

с публикувана Информация за обява с ID 9066800 в Портала за обществени поръчки (ПОП)
От участник:...................................................................Е И К ......................................................................
Адрес за кореспонденция: гр ад :........................................ Пощенски код.........................................
Улица , вх № ....... , ет.................
Телефон:...............................................ф акс:............................................................................................
Електронна п о щ а......................................................................................................................................
Лице за контакти:.....................................................................................................................................

ДА СЕ ОТВОРИ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Комисията приключи работа в 15:35 часа.

Настоящият протокол се състави в три еднообразни оригинални екземпляра, по 
един за всеки от участниците, и в съответствие с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП ще бъде 
публикуван на профила на купувача на Община Велико Търново на адрес: 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/pnjffil-na-kupuvacha/512.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .........
инж. Динко Кечев -  Диррктбр”на Дирбкция ^Строителство и устройство на територията” 
в Община Велико Търново;
И ЧЛЕНОВЕ:

1. Мариела Цонева -  Директор Дирекция „Проекти и програми в Община Велико 
Търново;

2. арх. Лора Бъчварова -  главен експерт в отдел „Устройство на територията“, Дирекция 
СУТ в Община Велико Търново;

3. На;ЕНМетрова - Директор Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико 
Търново'/
 -• • (  ...........................................
4. РусанКа/Александрова -  главен юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки” в 
Община Велико Търново;
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!




