
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ПРОТОКОЛ № 3

Днес 06.07.2018 г. в 09:00 часа, в сградата на Община Велико Търново, 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 22-102/15.01.2018 
г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи разглеждането на офертите, постъпили във 
връзка с участие в обществена поръчка чрез провеждане на процедура договаряне без 
предварително обявление с предмет: „Упражняване на авторски 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 - Упражняване на авторски надзор на дейности по извършване на СМР на 
обекти: Обект 1: Реконструкция и модернизация на Д Г  „Ален м ак“; Обект 2: Реконструкция 
и модернизация на Д Г  „ Рада Войвода ”; Обект 3: Реконструкция на СУ  „  Владимир Комаров  " ,  

Обособена позиция №  2 -  Упражняване на авторски надзор на дейности по извършване на 
СМР на обекти: Обект 5: Реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 
Д Г  „Пролет", с уникален номер 00073-2017-0059 в регистъра на АОП и публикувано Решение 
с ID 819440 на дата 12.12.2017 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП, с адрес на 
профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tamovo.b^/bg/profil-na- 
kupuvacha/549.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зорница Кънчева -  Началник отдел „Околна среда” в Дирекция 
„Строителство и устройство на територията” в Община Велико Търново;
И ЧЛЕНОВЕ:
1. Русанка Александрова -  Главен юрисконсулт 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. Илиана Христова-Пушкарова - Старши експерт в Дирекция „Проекти и програми” в Община 
Велико Търново;
4. Мая Тодорова - Старши експерт в Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико 
Търново;

В изпълнение на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП с приложно писмо изх. № 91-00-242/27.06.2018 
г. предостави на участниците в процедурата протокол № 2 от 27.06.2018 г. от работата на 
комисията, който в същия ден беше публикуван и в Профила на купувача на адрес:

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.

https://www.veliko-tamovo.b%5e/bg/profil-na-
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Съгласно разписките протоколът е получен от участниците на 27.06.2018 г. В срок е 
постъпил отговор с вх. № 5300-7255-2/04.07.2018 г. от „Астеди’ ЕООД.

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на отговора на участникът:

Отговор с вх. № 5300-7255-2/04.07.2018 г. на „Астеди” ЕООД, с ЕИК 104693581, със 
седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Освобождение“ № 51 и адрес за 
кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. „Тодор Балина“ № 9, вх. „Б”, тел.: 0889 442 399, 
e-mail: aneliyaasd@abv.bg, лице за контакти: Анелия Димова, подадена за Обособена 
позиция №  1 -  Упражняване на авторски надзор на дейности по извършване на СМР на 
обекти: Обект 1: Реконструкция и модернизация на Д Г  „Ален м ак“; Обект 2: 
Реконструкция и модернизация на Д Г  „Рада В о й в о д а О б е к т  3: Реконструкция на СУ  
„Владимир Комаров”, съдържа следното:

1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и
подпечатан от арх. Анелия Димова -  управител на „Астеди” ЕООД - 23 стр., стр. 1-23;

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и
подпечатан от инж. Анелия Чакърова - 21 стр., стр. 1-21;

3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и
подпечатан от ландш. арх. Йордан Караколев - 21 стр., стр. 1-21;

4. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и
подпечатан от инж. Младен Даракчиев - 21 стр., стр.1-21;

5. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и
подпечатан от инж. Хенриета Паричева - 22 стр., стр. 1-22;

6. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и
подпечатан от инж. Евлоги Божанов - 21 стр., стр. 1-21;

7. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и
подпечатан от инж. Пламен Гюров - 21 стр., стр. 1-21;

8. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и
подпечатан от инж. Велизар Александров - 21 стр., стр. 1-21;

9. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и
подпечатан от ландш. арх. Регина Лазарова - 21 стр., стр. 1-21;

На основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на 
допълнително представените документи относно съответствието на участника с изискванията 
към личното състояние и критериите за подбор.

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, комисията 
констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи, налице е съответствие с 
изискванията за лично състояние за Обособена позиция № 1 и отговаря на предварително 
обявените условия в поканата и поставените от Възложителя изискванията и се допуска до 
следващия етап на процедурата.

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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Комисията единодушно взе решение да допусне участника до етап разглеждане на 
Техническото предложение.

Комисията продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане на 
техническите предложения от офертите на допуснатите участници по реда на тяхното 
постъпване.

I. Относно оферта с вх. № 5300-7255-1/12.01.2018 г., 15:10 ч. на „Астеди” ЕООД, с 
ЕИК 104693581, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Освобождение“ 
№ 51 и адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. „Тодор Балина“ № 9, вх. „Б”, 
тел.: 0889 442 399, e-mail: aneliyaasd@abv.bg, лице за контакти: Анелия Димова, подадена 
за Обособена позиция №  1 -  Упражняване на авторски надзор на дейности по извършване 
на СМР на обекти: Обект 1: Реконструкция и модернизация на Д Г  „Ален м ак“; Обект 2: 
Реконструкция и модернизация на Д Г  „Рада В о й в о д а О б е к т  3: Реконструкция на СУ  
„Владимир Комаров

Участникът е представил: Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП за 
участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на 
авторски 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 -  Упражняване на авторски надзор на 
дейности по извършване на СМР на обекти: Обект 1: Реконструкция и модернизация на ДГ 
„Ален мак“; Обект 2: Реконструкция и модернизация на ДГ „Рада Войвода”; Обект 3: 
Реконструкция на СУ „Владимир Комаров”, в оригинал, подписано и подпечатано -  стр.257- 
262.

Техническото предложение на участника съдържа: декларация за съгласие с клаузите на 
приложения проект на договор; декларация за срока на валидност на офертата; 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 и Предложение за изпълнение на 
поръчката по чл. 39, ал. 3(„б”) от ППЗОП в съответствие с техническите спецификации и 
изискванията на възложителя. Участникът е декларирал, че разполага с експерти за 
осъществяването на авторски надзор, който ще организира за изпълнението на услугата.

Комисията установи, че предложението за изпълнение на поръчката отговаря на 
предварително обявените от възложителя условия.

II. Относно оферта с вх. № 5300-18365-1/12.01.2018 г., 11:44 ч. на ЕТ „Вариант-Р- 
Румяна Бузева”, с ЕИК: 104081926, със седалище и адрес на управление: гр. Велико 
Търново, ул. „Васил Левски“ № 15, ет. 4, тел.: 0888 205 911, e-mail: arch_brainova@abv.bg, 
лице за контакти: арх. Румяна Брайнова - Бузева, подадена за Обособена позиция №  2 -  
Упражняване на авторски надзор на дейности по извършване на СМР на обекти: Обект 5:
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Реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност на Д Г  „Пролет”.

Участникът е представил: Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП за 
участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на 
авторски 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 № 2 -  Упражняване на авторски надзор на 
дейности по извършване на СМР на обекти: Обект 5: Реконструкция и внедряване на мерки за 
енергийна ефективност на ДГ „Пролет”, в оригинал, подписано и подпечатано -  стр.23-27.

Техническото предложение на участника съдържа: декларация за съгласие с клаузите на 
приложения проект на договор; декларация за срока на валидност на офертата; 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 и Предложение за изпълнение на 
поръчката по чл. 39, ал. 3(„б”) от ППЗОП в съответствие с техническите спецификации и 
изискванията на възложителя. Участникът е декларирал, че разполага с експерти за 
осъществяването на авторски надзор, който ще организира за изпълнението на услугата.

Комисията установи, че предложението за изпълнение на поръчката отговаря на 
предварително обявените от възложителя условия.

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 
поръчки във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Упражняване 
на авторски 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 -  Упражняване на авторски надзор на дейности по 
извършване на СМР на обекти: Обект 1: Реконструкция и модернизация на Д Г  „Ален 
м ак“; Обект 2: Реконструкция и модернизация на Д Г  „Рада Войвода”; Обект 3: 
Реконструкция на СУ „Владимир Комаров”;

Обособена позиция №  2 -  Упражняване на авторски надзор на дейности по 
извършване на СМР на обекти: Обект 5: Реконструкция и внедряване на мерки за 
енергийна ефективност на Д Г  „Пролет”, комисията реши:

Отваряне и оповестяване на ценовите предложения на участниците да се извърши на 
дата 11.07.2018 г. в сградата на Община Велико Търново, както следва:

- с участника „Астеди” ЕООД, гр. Велико Търново от 09:00 часа.
- с участника ЕТ „Вариант-Р-Румяна Бузева”, гр. Велико Търново от 09:40 часа.

Съобщение за отваряне на ценовите предложения на участниците ще се публикува на 
профила на купувача, предварително оповестен на участниците с откриване на процедурата за 
възлагане на обществена поръчка https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/549.
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Комисията приключи работа в 10:00 часа. 
Настоящият протокол се състави в един екземпляр.

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:............... ..............................................
/ Зорница Кънчева -  Нанйлник отдел „Околна среда” в Дирекция „Строителство и устройство на 
територията” в Община-В^тако Търново /

И ЧЛЕНГШ*77

/ Русанка Александрова^ Главен юрисконсулт Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико 
Търново/ ^

/ инж. Валентина Мйя^бва - Началник на отдел „Териториално развитие” в Дирекция „Строителство и 
устройство на територията” в Община Велико Търново /

/ Илиана Христова-Пушкарова - Старши експерт в Дирекция „Проекти и програми” в Община Велико 
Търново/ I

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




