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XЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
Pit ИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ПРОТОКОЛ № 1

Днес 11.01.2018 г. в 14:00 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 на Закона за обществените поръчки, назначена със Заповед № РД 22- 
53/10.01.2018 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: „ Упражняване на строителен надзор на дейности по извършване на СМР по 
проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по 
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие ” на Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014-2020”, по обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - Осъществяване на строителен надзор на Д Г  „Ален мак“, 
Д Г  „Рада Войвода” и Д Г  „Пролет”;

Обособена позиция № 2 - Осъществяване на строителен надзор па СУ „Владимир 
Комаров

Обособена позиция № 3 - Осъществяване на строителен надзор на СУ „Г. С. 
Раковски" и „Спортноучилище -  Велико Търново”, с публикувано обявление с ID 817980 на 
дата 07.12.2017 г. в Регистъра на обществените поръчки на A01I и уникален номер 00073-2017- 
0056, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko- 
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/546.

КОМИСИЯ в състав:

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

И ЧЛЕНОВЕ:

1. Явор Иванов - Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико Търново;
2. инж. Валентина Миткова - Началник на отдел „Териториално развитие” в Дирекция 
„Строителство и устройство на територията" в Община Велико Търново;
3. Илияна Христова-Пушкарова - Старши експерт в Дирекция „Проекти и програми” в Община 
Велико Търново;
4. Мая Тодорова - Младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико 
Търново;

Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП започна работа след получаване на представените 
оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. Членовете на комисията подписаха декларации 
по чл. 103, ал. 2 3011 и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП.

На заседанието на комисията присъстваха представители на участниците: „Експерт 
Дисижънс” ООД -  Деница Николова - в качеството си на пълномощник и на „Минерва-КЛ”

Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико 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 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
OIIPP 2014-2020 г.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГ ИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩ ИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ЕООД -  Милек Раднев - в качеството си на пълномощник. Представителите на участниците 
удостовериха присъствието си, чрез подписване на протокол за присъствие на заседанието на 
комисията, неразделна част от настоящия протокол.

Председателят на комисията, инж. Динко Кечев — Директор на Дирекция „Строителство 
и устройство ка територията” в Община Велико Търново, изчете Заповед РД 22-53/10.01.2018 г. 
на Кмета на Община Велико Търново, 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 и оцени. Комисията да класира участниците 
по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия. 
Комисията да проведе заседание на 11.01.2018 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 работа на 
комисията, заедно с цялата документация по процедура с предмет: „ Упражняване на 
строителен надзор на дейности по извършване на СМР по проект „Развитие на модерна 
образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво 
и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”, 
по обособени позиции, с уникален номер 00073-2017-0056 в регистъра на АОП.”

Съгласно регистъра за вписване на постъпилите оферти за участие, до изтичане на
крайният срок до 17:00 ч. на 09.01.2018 г., са постъпили 17 (седемнадесет) оферти за участие:

1. Оферта е вх. № 5300-15069-1/08.01=2018 г., 13:19 ч. на „Агенция Стройконтрол-
В Г” ООД;

2. Оферта с вх. № 53-1665-1/09.01.2018 г., 09:21 ч. на „Еврнд Консулт“ ООД;
3. Оферта с вх. № 5300-22433-1/09.01.2018 г., 09:24 ч. на „Модул Н“ ЕООД;
4. Оферта с вх. № 53-1666-1/09.01.2018 г., 09:25 ч. на „Ен Екип“ ЕООД;
5. Оферта с вх. № 53-1667-1/09.01.2018 г., 09:27 ч. на „ВМЛ-Консулт“ ЕООД;
6. Оферта с вх. № 53-1668-1/09.01.2018 г., 09:29 ч. на „Ай Ти Ем Проджект”ООД;
7. Оферта с вх. № 5300-6855-1/09.01.2018 г., 09:30 ч. на „Пловдивинвест“ АД;
8. Оферта с вх. № 5300-11752-1/09.01.2018 г., 09:31 ч. на „Трансконсулт-БГ“ ООД;
9. Оферта с вх. № 5300-7843-1/09.01.2018 г., 09:32 ч. на „Мултиплекс Инженеринг“

ЕООД;
10. Оферта с вх. № 53-1669-1/09.01.2018 г., 09:34 ч. на „ИВТ Консулт“ ЕООД;
11. Оферта с вх. № 53-1670-1/09.01.2018 г., 09:36 ч. на „РИА Консулт“ ЕООД;
12. Оферта с вх. № 53-1671-1/09.01.2018 г., 09:38 ч. на „Булконс Груп“ ЕООД;
13. Оферта с вх. № 5300-6446-1/09.01.2018 г., 11:06 ч. на „Язон” ЕООД;
14. Оферта с вх. № 5300-673-10/09.01.2018 г., 11:38 ч. на „Инвестстрой-92“ ЕООД;
15. Оферта с вх. № 53-187-1/09.01.2018 г., 15:26 ч. на „Алфа М-98“ ЕООД;
16. Оферта с вх. № 5300-1228-1/09.01.2018 г., 15:49 ч. на „Експерт Дисижънс“ ООД;
17. Оферта с вх. № 53-931-1/09.01.2018 г„, 16:06 ч. на „М инерва-КЛ“ ЕООД;

Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико 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 съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при 
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официапното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на
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РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Комисията започна да отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни 
опаковки. 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 илик „Предлагани ценови параметри” във всяка оферта.

Трима от членовете на комисията се подписаха върху запечатаните пликове с надпис 
„Предлагани ценови параметри” на всяка от постъпилите оферти, както и на всяка страница от 
техническите предложения.

Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” от всяка 
от офертите се подписаха и от конкурентен представител на участниците.

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

I. Оферта с вх. № 5300-15069-1/08.01.2018 г., 13:19 ч. на „Агенция Стройконтрол-
ВТ” ООД, с ЕИК 104120208, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. 
„Кирил и Методий“ № 39 и адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, бул. „България“ 
№ 2, ет. 3, тел.: 0885 406 201, e-mail: stroykontrol_vt@abv.bg, лице за контакти: инж. 
Емануил Серафимов, подадена за Обособена позиция № 3 -  Осъществяване на строителен 
надзор на СУ „Г. С. Раковски” и „Споутно училище -  Велико Търново”

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри” за Обособена позиция № 3, 
запечатан и непрозрачен и папка с документи и информация.

Панка с документи и информация има следното съдържание:
1. CD -  съдържащо техническо предложение за обособена позиция № 3 -  1 бр.;
2. Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП по Образец № 1, 

подписан и подпечатан от инж. Емануил Серафимов -  управител на „Агенция Стройконтрол- 
ВТ” ООД - 2 стр.;

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и 
подпечатан от инж. Емануил Серафимов -  управител на „Агенция Стройконтрол-ВТ” ООД - 25 
сгр., стр. 1-25;

3. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП по Образец № 3, подписано и 
подпечатано от инж. Емануил Серафимов -  управител на „Агенция Стройконтрол-ВТ” ООД - 
24 стр., стр.26-49;

4. Декларация за разполагане с офис на територията на Община Велико Търново за 
изпълнение на дейностите от инж. Емануил Серафимов -  управител на „Агенция 
Стройконтрол-ВТ” ООД -  1 стр.;

На основание на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 
техническото предложение и запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 
Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” се подписа и от 
един конкурентен представител на участниците.

Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико 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 съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при 
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на 
ОПРР 2014-2020 г.
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II. Оферта с вх. № 53-1665-1/09.01.2018 г., 09:21 ч. на „Еврид Консулт“ ООД, с ЕИК 
203376878, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к Младост 3, бл. 317, вх. 5, ет. 
5, ан. 104, тел.: 0888 230 077; 0877 242 411, e-mail: evrid@abv.bg, лице за контакти: 
Борислав Терзийски, подадена за Обособена позиция № 3 -  Осъществяване на строителен 
надзор на СУ „Г. С. Раковски ” и „Спортно училище -  Велико Търново ”

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри" за Обособена позиция № 3, 
запечатан и непрозрачен и папка е документи и информация.

Панка с документи и информация има следното съдържание:
1. Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП по Образец № 1, 

подписан и подпечатан от Борислав Терзийски -  управител на „Еврид Консулт“ ООД - 2 стр., 
стр. 1-2;

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и 
подпечатан от Борислав Терзийски -  управи тел на „Еврид Консулт“ ООД - 24 стр., стр.1-24;

3. CD -  съдържащо техническо предложение за обособена позиция № 3 -  1 бр.;
4. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП по Образец № 3, подписано и 

подпечатано от Борислав Терзийски -  управител на „Еврид Консулт“ ООД - 12 стр., стр.1-12;
5. Удостоверение на „Еврид Консулт“ ООД за извършване на дейности по чл. 166 от 

ЗУТ и списък на лицата към него -  заверено копие -  3 стр.;
6. Застрахователна полица - застраховка професионална отговорност на участниците в 

проектирането и строителството - заверено копие -  1 стр.;
7. Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обект от Столична община -  заверено 

копие - 1 стр.;
На основание на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение и запечатания илик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 
Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” се подписа и от 
един конкурентен представител на участниците.

III. Оферта с вх. № 5300-22433-1/09.01.2018 г., 09:24 ч. на „Модул Н“ ЕООД, с ЕИК
130219264, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Орландовци, ул. „Знаме на 
труда” № 5 и адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к Илинден, бл. 129, вх. „Б”, ап. 70, ет. 
9, тел.: 0887 64 63 74, e-mail: moduln@abv.bg, лице за контакти: Боряна Митова, подадена 
за Обособена позиция № 2 -  Осъществяване на строителен надзор на СУ „Владимир 
Комаров ”

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри” за Обособена позиция № 2, 
запечатан и непрозрачен и папка с документи и информация.

Паика с документи и информация има следното съдържание:
1. Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП по Образец № 1, 

подписан и подпечатан от Боряна Митова -  управител на „Модул Н“ ЕООД - 3 стр., стр. 1-3;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и 

подпечатан от Боряна Ми това -  управител на „Модул II“ ЕООД - 26 стр., стр. 4-29;
3. Удостоверение на „Модул Н" ЕООД за извършване на дейности по чл. 166 от ЗУТ, 

списък на лицата към него и заповед -  заверено копие -  5 стр., стр. 30-34;
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РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

4. Застрахователна полица - застраховка професионална отговорност на участниците в 
проектирането и строителството, заверено копие -  1 стр., сгр. 35;

5. Удостоверение за завършен курс „Координатор по безопасност и здраве в 
строителството" на Таня Нейкова -  заверено копие -  1 стр., сгр. 36;

6. Диплома за висше образование на Минчо Минчев -  заверено копие - 1 стр., стр. 37;
7. Удостоверение за пълна проектантска правоспособност на инж. Минчо Минчев -  

заверено копие - 1 стр., стр. 38;
8. Сертификат за завършен курс на инж. Йонка Пеловска -  заверено копие - 1 стр., стр.

39;
9. Разрешения за ползване на ДНСК — 4 бр. -  заверени копия - 4 стр., стр. 40-43;
10. CD — съдържащо техническо предложение за обособена позиция № 2 -  1 бр.;
11. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП по Образец № 3, подписано и 

подпечатано от Боряна Митова -  управител на „Модул IP* ЕООД - 43 стр., стр. 1-43;
12. Декларация по чл. 39, ал.З, б. „в" от ППЗОП, подписана и подпечатана от Боряна

Митова -  управител на „Модул II“ ЕООД -  1 стр., стр. 44;
13. Декларация по чл. 39, ал.З, б. „г” от ППЗОП, подписана и подпечатана от Боряна

Митова -  управител на „Модул II" ЕООД -  1 стр., стр. 45;
14. Декларация по чл. 39, ал.З, б. „д” от ППЗОП, подписана и подпечатана от Боряна

Митова -  управител на „Модул Н“ РЮОД -  1 стр., стр. 46;
15. Проект на договор -  Образец № 7.2 -  попълнен /без цена/, подписан и подпечатан от 

Боряна Митова -  управител на „Модул Н“ ЕООД -  29 стр., стр. 47-75;
На основание на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение и запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 
Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” се подписа и от 
един конкурентен представител на участниците.

IV. Оферта с вх. № 53-1666-1/09.01.2018 г., 09:25 ч. на „Ен Екип“ ЕООД, с ЕИК
2011883701, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к Красно село, бл. 9, вх.2, ет. 2, 
ап. 28 и адрес за кореспонденция гр. София, ул. „Казбек” № 30, вх. „Д”, ет. 2, ап. 66, тел.: 
0888 209520; факс: 02/4444 05 16, e-mail: enekip.office@gmail.com, лице за контакти: 
Божидар Йотов, подадена за Обособена позиция № 1 -  Осъществяване на строителен 
надзор на Д Г  „Ален м а к Д Г  „Рада Войвода ” и Д Г  „Пролет ”

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри” за Обособена позиция № 1, 
запечатан и непрозрачен и папка с документи и информация.

Панка с документи и информация има следното съдържание:
1. Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 ог ППЗОП по Образец № 1, 

подписан и подпечатан от Божидар Йотов -  управител на ,.Ен Екип“ ЕООД -  4 стр., стр. 1-4;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и 

подпечатан от Божидар Йотов -  управител на „Ен Екип“ ЕООД - 29 стр., с гр.5-33;
3. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП по Образец № 3, подписано и 

подпечатано от Божидар Йотов -  управител на „Ен Екип“ ЕООД - 49 стр., стр.34-82;
4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, подписана и
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подпечатана от Божидар Йотов -  управител на „Ен Екип“ ЕООД -  1 стр., стр. 83;
5. Декларация за срок на валидност на офертата, подписана и подпечатана от Божидар

Йотов -  управител на „Ен Екип“ ЕООД -  1 стр., стр. 84;
6. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 
подписана и подпечатана от Божидар Йотов -  управител на „Ен Екип“ ЕООД - 1 стр., стр. 85;

7. Декларация за задължените лица но смисъла на чл. 54, ал.2 от ЗОП, подписана и
подпечатана от Божидар Йотов -  управител на „Ен Екип“ ЕООД -  1 стр., стр. 86;

8. /Декларация по чл.З, т.8. от ЗАКОН за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 
от тях лица и техните действителни собственици, подписана и подпечатана от Божидар Йотов -  
управител на „Ен Екип" ЕООД -  2 стр., стр. 87-88;

9. Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, подписана и подпечатана от Божидар Йотов -  
управител на „Ен Екип“ ЕООД -  1 стр.. стр. 89;

10. Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП, подписана и подпечатана от Божидар Йотов -  
управител на „Ен Екип“ ЕООД -  1 стр., стр. 90;

11. Удостоверение на „Ен Екип" ЕООД за извършване на дейности по чл. 166 от ЗУТ, и 
списък на лицата към него -  заверено копие -  4 стр., стр. 91-94;

12. Удостоверение за вписване в регис търа на АУЕР -  заверено копие -  1 стр., стр. 95;
13. Застрахователна полипа - застраховка професионална отговорност на участниците в 

проектирането и строителството - заверено копие 2 бр. -  2 стр., стр. 96-97;
14. Удостоверение за добро изпълнение от Община Свищов - заверено копие -  3 стр., 

стр. 98-100;
15. Сертификат за внедрена система ISO 9001:2015 - заверено копие -  1 стр., стр. 101;
На основание на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха

техническото предложение и запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 
Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” се подписа и от 
един конкурен тен представи тел на участниците.

V. Оферта с вх. № 53-1667-1/09.01.2018 г., 09:27 ч. на „BMJI-Консулт“ ЕООД, с ЕИК
131395468, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Изгрев, ул. „Драган Цанков” № 
59, вх. 6, ет. 2, ап. 6 и адрес за кореспонденция гр. София, ул. „Черковна’" № 7, офис 21, 
тел.: 02/492 38 83; факс: 02/492 38 84, e-mail: vml.consult@abv.bg, лице за контакти: 
Владимир Петков, подадена за Обособена позиция № 3 -  Осъществяване на строителен 
надзор на СУ „Г. С. Раковски” и „Спортно училище -  Велико Търново”

Опаковката съдържа илик „Предлагани ценови параметри” за Обособена позиция № 3, 
запечатан и непрозрачен и папка с документи и информация.

Панка с документи и информация има следното съдържание:
1. CD -  съдържащо техническо предложение за обособена позиция № 3 - 1  бр.;
2. Опис на представените документи, съг ласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП по Образец № 1, 

подписан и подпечатан от Владимир Петков -  управител на „BMJI-Консулт“ ЕООД - 3 стр., стр. 
1-3;
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3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОГГ), подписан и 
подпечатан от Владимир Петков -  управител на „BMJI-Консулт“ ЕООД - 46 стр., стр. 4-49;

4. Решение ча регистрация от Софийски градски съд - заверено копие -  1 стр., стр. 50;
5. Булстат карта на ..BMJI-Консулт" ЕООД - заверено копие -  1 стр., стр. 51;
6. Удостоверение от Агенция по вписванията - заверено копие -  2 стр., стр. 52-53;
7. Удостоверение на „BMJI-Консулт“ ЕООД за извършване на дейности по чл. 166 от 

ЗУТ и списък на лицата към него -  заверено копие -  4 стр., стр. 54-57;
8. Застрахователна полица - застраховка професионална отговорност на лицата по чл.171 

от ЗУТ. заверено копие 2 бр. -  3 стр.. сгр. 58-60;
9. Удостоверение за вписване в регистъра на АУЕР -  заверено копие -  1 стр., стр. 61;
10. Застрахователна полица - застраховка професионална отговорност, заверено копие -  

1 стр., стр. 62;
11. Сертификат за внедрена система ISO 9001:2008 - заверено копие -  1 стр., стр. 63;
12. Сертификат за внедрена система ISO 14001:2005 - заверено копие -  1 стр., стр. 64;
13. Сертификат за внедрена система BS OHSAS 18001:2007 - заверено копие -  1 стр.,

стр. 65;
14. Удостоверение за добро изпълнение от Община Полски Тръмбеш - заверено копие -  

1 стр.. стр. 66;
15. Удостоверение от Столична Община, Район „Илинден” - заверено копие -  1 стр., стр.

67;
16. Удостоверение ог Столична Община, Район „Надежда”- заверено копие -  2 стр., стр.

68-69;
17. Удостоверение за добро изпълнение от Столична Община, Район „Оборище”- 

заверено копие -  2 стр., стр. 70-71;
18. Тсхническо предложение по чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП по Образец .№ 3, подписано и 

подпечатано от Владимир Петков -  управител на „BMJI-Консулт” ЕООД - 14 стр., стр.72-85;
На основание на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение и запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 
Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” се подписа и от 
един конкурентен представител на участниците.

VI. Оферта с вх. № 53-1668-1/09.01.2018 г., 09:29 ч. на „Ай Ти Ем Проджект”ООД, с 
ЕИК 202758063, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Христо Смирненски, бл. 
67. вх. „А”, ап. 5 и адрес за кореспонденция гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 152, 
ет. 3, офис З-ЗА, тел.: 0886 850045, e-mail: office@itm-project.bg, лице за контакти: Стоянка 
Попова, подадена за Обособена позиция № 3 -  Осъществяване на строителен надзор на СУ 
„Г. С. Раковски" и „Спортно училище - Велико Търново”

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри” за Обособена позиция № 3, 
запечатан и непрозрачен и плик „Документи за участие” съдържащ папка с документи и 
информация.

Папка с документи и информация има следното съдържание:
1. Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП по Образец № 1,
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подписан и подпечатан от Стоянка Попова -  управител на „Ай Ти Ем Проджект” ООД - 2 стр.;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и 

подпечатан от Стоянка Попова -  управител на „Ай Ти Ем Проджект” ООД и Генка Цветанова 
съдружник в „Ай Ти Ем Проджект" ООД - 22 стр.;

3. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП по Образец № 3 с 
приложение, подписано и подпечатано Стоянка Нонова -  управител на „Ай Ги Ем Проджект” 
ООД - 22 стр.;

4. Декларация за разполагане с офис на територията на Община Велико Търново за 
изпълнение на дейностите, от Стоянка Нонова -  управител на „Ай Ти Ем Проджект" ООД -  1 
стр.;

На основание на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 
техническото предложение и запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 
Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри" се подписа и от 
един конкурентен представител на участниците.

VII. Оферта с вх. № 5300-6855-1/09.01.2018 г., 09:30 ч. на „Пловдивинвест“ АД, с 
ЕИК 825240527, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Руски” № 15, тел.: 
032/65 83 12, 032/63 46 66, факс: 032/62 62 15, e-mail: pinv_21@abv.bg, лице за контакти: 
Метър Ангелов, подадена за Обособена позиция № 3 -  Осъществяване на строителен 
надзор на СУ „Г. С. Раковски ” и „Спортно училище -  Велико Търново”

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри" за Обособена позиция № 3, 
запечатан и непрозрачен и папка с документи и информация.

Панка с документи и информация има следното съдържание:
1. Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 ог ППЗОП по Образец № 1, 

подписан и подпечатан от Петър Ангелов -  изп. директор на „Пловдивинвес т“ АД - 3 стр.;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и 

подпечатан от Петър Ангелов -  изп. директор, Димитър Попов, Петър Попов и Анна Петкова -  
членове на съвета на директорите на „Пловдивинвест“ АД - 28 стр.;

3. CD -  съдържащо техническо предложение за обособена позиция № 3 -  1 бр.;
4. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП по Образец № 3, подписано и 

подпечатано от Петър Ангелов -  изп. директор на „Пловдивинвест“ АД - 16 стр.;
5. Декларация за разполагане с офис на територията на Община Велико Търново за 

изпълнение на дейностите от Петър Ангелов -  изп. директор на „Пловдивинвест“ АД -  1 стр.;
На основание на чл. 54. ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение и запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 
Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” се подписа и от 
един конкурентен представител на участниците.

VIII. Оферта с вх. № 5300-11752-1/09.01.2018 г., 09:31 ч. на „Трансконсулт-БГ“ ООД, 
с ЕИК 121389659, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Даме Груев” № 15, ет.7 
и адрес за кореспонденция гр. София, ул. „Дамян Груев” № 15, ет. 7, тел.: 02/80 53 960;
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никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на
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Е8Р0ПЕИСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РИ ЙОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

факс: 02/951 50 70, e-mail: office@transconsultgrup.com, лице за контакти: Петя Найденова, 
подадена за Обособена позиция № 2 -  Осъществяване на строителен надзор на СУ 
„Владимир Комавов”

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри” за Обособена позиция № 2, 
запечатан и непрозрачен и папка с документи и информация.

Папка с документи и информация има следното съдържание:
1. Опис на представените документи, съгласно чл. 47. ал. 3 от ППЗОП по Образец № 1, 

подписан и подпечатан от Петя Найденова -  управител на „Трансконсулт-БГ“ ООД - 3 стр., стр. 
1-3;

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и 
подпечатан от Петя Найденова -  управител и Златка Плачкова -  прокурист на „Трансконсулт- 
БГ” ООД - 26 стр., стр. 4-29;

3. Удостоверение на „Трансконсулт-БГ" ООД за извършване на дейности по чл. 166 от 
ЗУТ и списък на лицата към него -  заверено копие -  7 стр., стр. 30-36;

4. Констативен акт (образец 15) за приемане на строеж от Държавно предприятие 
„Пристанищна инфраструктура” гр. София -  заверено копие -  16 стр., стр. 37-52;

5. Удостоверение от Държавно предприятие ..Пристанищна инфраструктура” -  клон 
Бургас -  заверено копие -  1 стр., стр. 53;

6. Разрешение за строеж от Община Смядово -  заверено копие -  2 стр., стр. 54-55;
7. Удостоверение от Община Смядово -  заверено копие -  2 стр.. стр. 56-57;
8. Протокол по образец 16 за приемане на строеж от Община Благоевград -  заверено 

копие — 13 стр., стр. 58-70;
9. Удостоверение от Община Благоевград — заверено копие — 2 стр., стр. 71-72;
10. Удостоверение за пълна проектантска правоспособност на инж. Мария Генова -  

заверено копие -  1 стр., стр. 73;
11. Сертификат за завършен курс ..Координатор по безопасност и здраве при работа" на 

Даниела Драгоева -  заверено копие -  1 стр., стр. 74;
12. Сертификат за завършено обучение на инж. Даниела Драгоева -  заверено копие -  1 

стр., стр. 75;
13. CD -  съдържащо техническо предложение за обособена позиция № 2 -  1 бр.;
14. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП по Образец № 3, подписано и 

подпечатано от Петя Найденова -  управител на „Трансконсулт-БГ“ ООД - 46 с тр., стр.76-120;
15. Декларация за разполагане с офис на територията на Община Велико Търново за 

изпълнение на дейностите от Петя Найденова -  управи тел на „Трансконсулт-БГ“ ООД -  1 стр.;
На основание на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение и запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 
Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри" се подписа и от 
един конкурентен представител иа участниците.

IX. Оферта с вх. № 5300-7843-1/09.01.2018 г., 09:32 ч. на „Мултиплекс Инженеринг“ 
ЕООД, с ЕИК 121915340, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Банишора, 
ул. „Люти брод” № 3, ет.1, тел.: 02/981-36-55; 0888/45 41 40, e-mail: nmultiplex@abv.bg, лице
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Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико 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 съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при 
никакви обстоятелства не може да се счита, че този докумен т отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
PF.* ИОНАЛНО РАЗВИТИ!:

X
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

за контакта: инж. Кънчо Паскалев, подадена за Обособена позиция № 2 -  Осъществяване 
на строителен надзор на СУ „ Владимир Комаров”

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри" за Обособена позиция № 2. 
запечатан и непрозрачен и папка с документи и информация.

Папка с документи и информация има следното съдържание:
1. CD — съдържащо техническо предложение за обособена позиция № 2 — 1 бр.;
2. Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП по Образец № 1, 

не подписан и подпечатан от инж. Кънчо Паскалев -  управител на „Мултиплекс Инженеринг" 
ЕООД - 3 стр., стр. 1=3;

3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и 
подпечатан от инж. Кънчо Паскалев -  управит ел на „Мултиплекс Инженеринг“ - 26 сгр., стр. 4- 
29;

4. Техническо предложение по чл. 39. ал. 3, т.1 от ППЗОП по Образец № 3, подписано и 
подпечатано от инж. Кънчо Паскалев -  управител на „Мултиплекс Инженеринг“ ЕООД - 97 
стр., стр.30-126;

5. Декларация за разполагане с офис на територията на Община Велико Търново за 
изпълнение на дейностите от инж. Кънчо Паскалев -  управител на „Мултиплекс Инженеринг“ 
ЕООД -  1 стр., стр.127;

На основание на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 
техническото предложение и запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 
Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” се подписа и от 
един конкурентен представител на участниците.

X. Оферта с вх. № 53-1669-1/09.01.2018 г., 09:34 ч. на „ИВТ Консулт“ ЕООД, с ЕИК 
131127235, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Васил Левски” № 13, 
вх.А, ет.1, тел.: 02/9866 335, e-mail: ivtconsulteood@gmail.com, лице за контакти: Иван 
Таикишев, подадена за Обособена позиция № 3 -  Осъществяване на строителен надзор на 
СУ „Г. С. Раковски” и Спортно училище -  Велико Търново”

Опаковката съдържа илик „Предлагани ценови параметри” за Обособена позиция № 3, 
запечатан и непрозрачен и папка с документи и информация.

Папка с документи и информация има следното съдържание:
1. CD -  съдържащо техническо предложение за обособена позиция № 3 - 1  бр.;
2. Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП по Образец № 1, 

подписан и подпечатан от Иван Танкишев — управител на „ИВТ Консулт“ ЕООД - 3 стр., стр. 1- 
2;

3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и 
подпечатан от Иван Танкишев -  управител на „ИВТ Консулт“ ЕООД - 23 стр.;

4. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП по Образец № 3, подписано и 
подпечатано от Иван Танкишев -  управител на „ИВТ Консулт“ ЕООД - 2 стр., стр.26-27;

5. Обяснителна записка с методология на изпълнение, подписана и подпечатана от Иван 
Танкишев -  управител на „ИВТ Консулт“ ЕООД -  48 стр., стр.28-75;

На основание на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха

Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико 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 съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при 
никакви обстоятелства не може да сс счита, че този документ отразява официалпото становище на Европейския съюз и Управляващия орган на 
OIIPP 2014-2020 г.
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГ ИС 1АЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

техническото предложение и запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 
Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” се подписа и от 
един конкурентен представител на участниците.

XL Оферта с вх„ № 53-1670-1/09.01.2018 г., 09:36 ч. на „РИА Консулт“ ЕООД, с ЕИК 
200252685, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Иван Гарванов” № 
2, тел.: 0888 6449 966; 042/602 074, e-mail: Ria_konsult@abv.bg, лице за контакти: Елена 
Нейкова, подадена за Обособена позиция № 2 -  Осъществяване на строителен надзор на 
СУ „Владимир Комаров”

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри” за Обособена позиция № 2, 
запечатан и непрозрачен и папка с документи и информация.

Папка с документи и информация има следното съдържание:
1. CD -  съдържащо техническо предложение за обособена позиция № 2 -  1 бр.;
2. Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 ог ППЗОП по Образец № 1, 

подписан и подпечатан от Елена Нейкова -  управител на „РИЛ Консулт“ ЕООД - 2 стр., стр. 1-
?••>

3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан от арх. 
Елена Нейкова и арх. Добромир Нейков -  управители на ..РИА Консулт" ЕООД - 22 стр., стр. 1- 
22;

4. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП но Образец № 3, подписано и 
подпечатано от Елена Нейкова -  управител на „РИА Консулт“ ЕООД -  2 стр., стр. 1-2;

5. Обяснителна записка с методология на изпълнение, подписана и подпечатана от Елена 
Нейкова -  управител на „РИА Консулт“ ЕООД -  13 стр., стр.1-13;

6. Декларация за разполагане с офис на територията на Община Велико Търново за 
изпълнение на дейностите от Елена Нейкова -  управител на „РИА Консулт“ ЕООД -  1 стр.;

На основание на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 
техническото предложение и запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 
Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” се подписа и от 
един конкурентен представител на участниците.

XII. Оферта с вх. № 53-1671-1/09.01.2018 г., 09:38 ч. на „Булконс Груп“ ЕООД, с 
ЕИК 202210490, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Борово” № 59, ет. 6, 
ан. 23, тел.: 0878 693 010, e-mail: bukonsgroup@gmail.com, лице за контакти: Стефан 
Петров, подадена за Обособена позиция № 3 -  Осъществяване на строителен надзор на СУ 
„Г. С. Раковски''' и „Спортно училище -  Велико Търново”

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри” за Обособена позиция № 3, 
запечатан и непрозрачен и папка с документи и информация.

Папка с документи и информация има следното съдържание:
1. Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП по Образец № 1, 

неподписан и неподнечатан от Стефан Петров -  управител на „Булконс Груп” ЕООД - 2 стр., 
стр. 1-2;

______________________________________________________________________________________  П
Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико 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 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 
O IIPP2014-2020 г.

mailto:Ria_konsult@abv.bg
mailto:bukonsgroup@gmail.com


XЕВРОПЕЙСКИ СЬЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
ЗгШ НАЛИО РАЗВИТИЕ ОБЩ ИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и 
подпечатан от С тефан Петров -  управител на „Булконс Груп" ЕООД - 24 стр., стр. 3-26;

4. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП по Образец № 3, подписано и 
подпечатано от Стефан Петров -  управител на „Булконс Груп" ЕООД - 2 стр., стр.27-28;

5. Обяснителна записка към техническо предложение за изпълнение на поръчката, 
подписана и подпечатана от Стефан Петров -  управител на „Булконс Груп"' ЕООД -  58 стр., 
стр.29-86;

На основание на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 
техническото предложение и запечатания илик с надпис „Предлагани ценови параметри". 
Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри" се подписа и от 
един конкурентен предс тавител на участниците.

XIII. Оферта с вх. № 5300-6446-1/09.01.2018 г., 11:06 ч. на „Язон” ЕООД, с ЕИК 
104616325, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Чумерна" № 28, ет. 1 
и адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. „Цар Калоян” № 2, тел.: 0888 25 83 90, 
e-mail: vaviloa2001@abv.bg, лице за контакти: Мариана Димитрова, подадена за Обособена 
позиция № 3 — Осъществяване на строителен надзор на СУ „Г. С. Раковски ” и „ Спортно 
училище -  Велико Търново"

Опаковката съдържа илик „Предлагани ценови параметри” за Обособена позиция № 3, 
запечатан и непрозрачен и папка с документи и информация.

Панка с документи и информация има следното съдържание:
1. CD -  съдържащо само последна страница от обяснителна записка за обособена 

позиция № 3 - 1  бр.;
2. Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП по Образец № 1, 

подписан и подпечатан от Мариана Димитрова -  управител на „Язон" ЕООД - 2 стр., стр. 1-2;
3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и 

подпечатан от Мариана Димитрова -  управител на „Язон” ЕООД и от Красимира Стефанова -  
Едноличен собственик на „Язон" ЕООД - 26 стр., стр. 3-28;

4. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП по Образец № 3, подписано и 
подпечатано от Мариана Димитрова — управител на „Язон" ЕООД - 2 стр., стр.29-30;

5. Декларация за разполагане с офис на територията на Община Велико Търново за 
изпълнение на дейностите от Мариана Димитрова -  управител на „Язон" ЕООД -  1 стр., стр.31;

6. Предложение за изпълнение на поръчката, подписано и подпечатано от Мариана 
Димитрова -  управител на „Язон" ЕООД -  95 стр., стр. 32-126;

На основание на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. трима от членовете на комисията подписаха 
техническото предложение и запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри". 
Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри" се подписа и от 
един конкурентен представител на участниците.

XIV. Оферта с вх. № 5300-673-10/09.01.2018 г., 11:38 ч. на „Инвестстрой-92“ ЕООД, с 
ЕИК 814191534, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Росица” №

Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико 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 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 
O IIPP2014-2020 г.
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XЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

1, тел.: 062/62 59 27; факс: 062/62 18 39, е-танЗ: investstroi@abv.bg, лице ча контакти: Ина 
Минчева - Кържилова, подадена за Обособена позиция № 2 -  Осъществяване на 
строителен надзор на СУ „Владимир Ком а ров "

Опаковката съдържа плик „1 (рсдлагани ценови параметри" за Обособена позиция № 2, 
запечатан и непрозрачен и папка с документи и информация.

Папка с документи и информация има следното съдържание:
1. Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП по Образец № 1, 

подписан и подпечатан от Ина Минчева - Кържилова -  управител на „Инвестстрой-92“ ЕООД - 
2 стр.;

3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) от участника, 
подписан и подпечатан от Ина Минчева - Кържилова -  управител на „Инвестстрой-92“ ЕООД и 
от Представител на Едноличния собственик на капитала - 27 стр.. стр. 1-27;

4. Единен европейски документ за обществени поръчки (НЕДО! I), подписан и
подпечатан от арх. Милен Маринов - 26 стр., стр. 28-54;

5. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и
подпечатан от инж. Иван Иванов - 26 стр., стр. 55-81;

6. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и
подпечатан от ландш.арх. Илона Коцопулос - 27 стр., стр. 82-108;

7. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и
подпечатан от инж. Наталия Николова - Василева - 27 стр., стр. 109-135;

8. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и
подпечатан от инж. Йордан Недев - 27 стр., стр. 136-162;

9. Удостоверение на „Инвестстрой-92“ ЕООД за извършване на дейности по чл. 166 от 
ЗУТ и списък на лицата към него -  заверено копие -  3 стр.. стр. 163-165;

10. Застрахователна полица - застраховка професионална отговорност на участниците в 
проектирането и строителството, заверено копие 1 бр. -  1 стр., стр. 166;

11. Сертификат ISO 9001:2008 на „ИНВЕСТСТРОЙ - 92” ЕООД, заверено копие -  1 стр.,

12. Сертификат ISO 14001:2004 на „ИНВЕСТСТРОЙ - 92” ЕООД, заверено копие -  1

13. Сертификат OHSAS 18001:2007 на „ИНВЕСТСТРОЙ - 92” ЕООД, заверено копие -  1 
стр., стр. 169;

14. Удостоверение за добро изпълнение от Община Велико Търново, заверено копие -  2 
стр.. стр. 170-171;

15. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП по Образец № 3, подписано и 
подпечатано от Ина Минчева - Кържилова — управител на „Инвестстрой-92“ ЕООД -  16 сгр., 
стр. 172-187;

На основание на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, грима от членовете на комисията подписаха 
техническото предложение и запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 
Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” се подписа и от 
един конкурентен представител на участниците.

Гози документ е създаден в рамките на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново", който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г„ «.финансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на пуб ли кац и ята  Се носи от Община Велико Търново и при 
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на 
ОПРР 2014-2020 г.

стр. 167;

стр., 168;
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ЕВРОПЕИСКИ съюз 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
Р( ГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

X

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕГИОНИ 8 РАСТЕЖ

XV. Оферта с вх. № 53-187-1/09.01.2018 г., 15:26 ч. на „Алфа М-98“ ЕООД, с ЕИК 
107051411, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, бул. „Могильов" № 84, ет. 11, ап. 
63 и адрес за кореспонденция: гр. Габрово, ул. „Софроний Врачански” № 1, ет. 2, тел.: 
0878 934 383, e-mail: alfa_m_eood@abv.bg, лице за контакти: Ганка Кънчева, подадена за 
Обособена позиция M 3 -  Осъществяване на строителен надзор на СУ „Г. С. Раковски” и 
„ Спортно училище -  Велико Търново ”

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри’' за Обособена позиция № 3, 
запечатан и непрозрачен и папка с документи и информация.

Папка с документи и информация има следното съдържание:
1. CD -  съдържащо само последна страница от обяснителна записка за обособена 

позиция № 3 -  1 бр.;
2. Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП по Образец № 1, 

подписан и подпечатан от Николай Кънчев -  управител на „Алфа М-98" ЕООД - 3 стр.;
3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и 

подпечатан от Николай Кънчев -  управител на „Алфа М-98“ ЕООД - 24 с гр., стр. 1-24;
4. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП по Образец № 3, подписано и 

подпечатано от Николай Кънчев -  управител на „Алфа М-98" ЕООД - 47 стр., стр. 25-71;
На основание на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение и запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 
Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” се подписа и от 
един конкурентен представител на участниците.

XVI. Оферта с вх. № 5300-1228-1/09.01.2018 г., 15:49 ч. на „Експерт Дисижънс“ ООД, 
с ЕИК 131456138, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Васил Левски” № 
89, ет. 4, ап. 7, тел.: 02/980 22 99; факс: 02/986 22 36, e-mail: Enpert.dis@gmail.com, лице за 
контакти: Красимир Гатев, подадена за Обособена позиция M 2 -  Осъществяване на 
строителен надзор на СУ „Владимир Комаров ”

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри” за Обособена позиция № 2, 
запечатан и непрозрачен и папка с документи и информация.

Папка с документи и информация има следното съдържание:
1. CD -  съдържащо техническо предложение за обособена позиция № 2 -  1 бр.;
2. Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП по Образец № 1, 

подписан и подпечатан от Красимир Гагев -  управител на „Експерт Дисижънс“ ООД - 2 стр., 
стр. 1-2;

3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и 
подпечатан от Красимир Гатев -  управител на „Експерт Дисижънс“ ООД, Мариета Шолева -  
прокурист на „Експерт Дисижънс“ ООД, Борислав Досев -  в качеството си на изп. директор на 
„Пи Гйч Финанс” ЕАД и изп. директор на „Бойдип” ЕООД - съдружници на „Експерт 
Дисижънс" ООД - 28 стр., стр. 3-30;

4. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП по Образец № 3, подписано и 
подпечатано от Красимир Гатев -  управител на „Експерт Дисижънс" ООД -  92 стр., сгр. 31- 
122;
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ЕВРОПЕИСКИ с ъ ю з
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

5. Декларация за разполагане с офис на територията на Община Велико Търново за 
изпълнение на дейностите от Красимир Гатев -  управител на „Експерт Дисижънс“ ООД -  1 
стр., стр. 123;

На основание на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 
техническото предложение и запечатания илик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 
Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри'" се подписа и от 
един конкурентен представител на участниците.

ХУН. Оферта с вх. № 53=931-1/09.01.2018 г., 16:06 ч. на „Минерва-КЛ“ ЕООД, с ЕИК
204363549, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Асен Златаров” № 7 А 
и адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. „Козлодуй” № 6А, ет. 1, тел.: 0878 
818447, e-mail: minerva_M@abv.bg, лице за контакти: Гален Илиев, подадена за Обособено 
позиция № 2 -  Осъществяване на строителен надзор на СУ „Владимир Комаров ”

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри” за Обособена позиция № 2, 
запечатан и непрозрачен и нанка с документи и информация.

Папка с документи и информация има следното съдържание:
1. CD -  съдържащо техническо предложение за обособена позиция № 2 - 1  бр.;
2. Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП по Образец № 1, 

подписан и подпечатан от Гален Илиев -  управител на „Минерва-ЮГ‘ ЕООД - 5 стр., стр. 1-5;
3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и 

подпечатан от Гален Илиев -  управител на „Минерва-KJI“ ЕООД - 24 стр., стр. 6-29;
4. Удостоверение на „Минерва-КЛ" ЕООД за извършване на дейности по чл. 166 от ЗУТ 

и списък на лицата към него -  заверено копие -  3 стр., стр. 30-32;
5. Застрахователна полица - застраховка професионална отговорност на участниците в 

проектирането и строителството, заверено копие 1 бр. -  1 стр., стр. 33;
6. Удостоверение от Община Горна Оряховица, заверено копие -  1 стр., стр. 34;
7. Договор за упражняване на строителен надзор на обект, заверено копие -  3 стр., стр.

35-37;
8. Разрешение за ползване, заверено копие -  1 стр., стр. 38;
9. Договор за упражняване на строителен надзор на обект, заверено копие -  2 стр.. стр.

39-40;
10. Диплома за висше образование на арх. Милен Маринов, заверено копие -  1 стр., стр.

41;
11. Диплома за висше образование на инж. Евгени Тотев, заверено копие -  1 стр.. стр.

42;
12. Диплома за висше образование на инж. Тихомир Панов, заверено копие -  4 стр., стр.

43-46;
13. Диплома за висше образование на инж. Иван Ванков, заверено копие -  1 стр., стр. 47;
14. Диплома за висше образование на ландш.арх. Пенко Пенчев, заверено копие -  4 стр., 

стр. 48-51;
15. Диплома за висше образование на инж. Енчо Яначков. заверено копие -  1 стр., стр.

52;
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕГИОНИ 8 РАСТЕЖ

16. Диплома за висше образование на инж. Мирослав Димитров, заверено копие -  1 стр., 
стр. 53;

17. Удостоверение за завършен курс План ио безопасност на инж. Мирослав Димитров, 
заверено копие -  1 стр., стр. 54;

18. Сертификат за завършен курс на обучение по Наредба за управление на строителните 
отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали на инж. Мирослав Димитров, 
заверено копие -  1 стр., стр. 55;

19. Диплома за висше образование на инж. Йордан Недев, заверено копие -  4 стр., стр.
56-59;

20. Удостоверение от РДГ1БЗН Велико Търново за инж. Йордан Недев, заверено копие -  
1 стр., стр. 60;

21. Удостоверение за пълна проектантска правоспособност по част „Пожарна 
безопасност" на инж. Йордан Недев, заверено копие -  1 стр., стр. 61;

22. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП по Образец № 3, подписано и 
подпечатано от Гален Илиев -  управител па „Минерва-КЛ“ ЕООД -  81 стр., стр. 62-142;

23. Декларация за разполагане с офис на територията на Община Велико Търново за 
изпълнение на дейностите от Гален Илиев -  управител на „Минерва-KJI“ ЕООД -  1 стр., стр. 
143;

На основание на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 
техническото предложение и запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри'’. 
Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри" се подписа и от 
един конкурентен представител на участниците.

След извършване на горните действия, публичната част от заседанието на комисията 
приключи.

На следващото си заседание комисията ще обсъди наличието и съответствието на 
представените документи с изискванията за лично състояние и критериите за подбор на 
участниците.

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

1. Най-късно до 31.03.2018 г., всеки от членовете на комисията трябва лично да разгледа 
документите и информацията в офертата 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 комисияга-стая 
архив на дирекция „Обществени поръчки", където офертата е на разположение на членовете на 
комисията за преглед и анализ.

2. Най-късно на дата 05.04.2018 г. комисията трябва да проведе заседание за да обсъди и 
изготви Протокол № 2 за съответствието на участника 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. Проверка ще обхваща и
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РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

съдържанието и редовността на документите във връзка с личното със тояние и критериите за 
подбор, както и представяне и подписване на декларации, образци и ЕЕДОП от изискуемите 
лица и изпълнение на други изисквания на обявлението, документацията и образците към нея.

Комисията приключи работа в 15:45 часа.
Настоящият протокол се състави в един екземпляр.

!■

КО М ИСИЯ в състав:
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л :.................  .........
/ инж. Динко Кечев -  /Jjjperffop на Дирейция .Строителство и устройство па територията” в Община 
Велико Търново/

И ЧЛЕНОВЕ:

/ Явор Иванов - Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико Търново /

/ инж. Валентина МиткоЬа - Началник на отдел „Териториално развитие” в Дирекция „Строителство и 
устройство на територият: в Община Велико Търново /

/ Илиян:1 X р и сто ва-Г1 у ш каро - Старши експерт в Дирекция „Проекти и програми” в Община Велико 
Търновоу

/ Мая Тодошг&а-^Млйдши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико Търново /
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Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново”, който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна прог-рама „Региони в растеж” 2014-2020 г„ съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. I (ялата отг оворност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при 
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява офицналното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на

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




