
ПРОТОКОЛ 3

Днес на 15.10.2018 г. от 10:00 часа журито продължи своята работа по изпълнение на 

Заповед №РД 22-985/13.06.2018г. на Кмета на Община Велико Търново във връзка с 

конкурс за проект с предмет: КОНКУРС ЗА НОВ ГРАДСКИ ЦЕНТЪР - ВЕЛИКО 

ТЪРНОВО с номер в РОП 00073-2018-0018 и е адрес на профила на купувача: 

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/582/.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. д-р ГЕОРГИ СТАНИШЕВ;

И ЧЛЕНОВЕ:

1. АНДРЕА ДАНТРАСИ;

2. АНДРЕЙ ЧЕРНИХОВ;

3. д-р ХЕЛЕ ЮУЛ;

4. проф. д-р ДОМИНИК РОАЙАР;

5. Андрю ИЕОМЕН;

6. ЮРИЙ ЛЮБОМИРСКИ;

7. НИКОЛАЙ МАЛАКОВ;

8. ЛОРА БЪЧВАРОВА.

Журито пристъпи към разглеждане на постъпилите отговори от участниците във връзка 
с изискани допълнителни ЕЕДОП и други документи и информация.

В срок са постъпили отговори от следните участници:

Капе - №5877 -  на дата 13.08.2018 г.;

„Аренас Басабе Паласиос Аркитектос“ СЛ (ООД) - №2082 -  на дата 13.08.2018 г.

Елина Дирба (Архигрей) №8930 -  на дата 14.08.2018 г.;

ОВО ГРАБЧЕВСКИ АРХИТЕКТИ - №9177 -  на дата 14.08.2018 г.;

“Имидж бюро“ ЕООД - №3222 - н а  дата 15.08.2018 г.

Участниците:

Интервал архитекте -  №1844
АДА - Агенция дизайн и архитектура“ АД -  №5912 
НУЦ_ВТ_БГ ДЗЗД -  №5509 
„Ам Атриум“ ООД -  №3079 
„Десет Архитекти“ ЕООД -  №6727

Обединение „Соларис студио и Оркестра дизайн“ -  №5938

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/582/


Стивън Джордж Интернешънъл България ООД -  №3200 -  участникът е изпратил писмо 
(след изтичане на срока за подаване на документи), с което заявява, че ще представи 
изисканите документи, когато му бъдат поискани. Законът за обществените поръчки не 
дава възможност за повторно поискване на документите след изтичане на срокът от 5 
работни дни. Поради това журито приема, че участникът не е предал изисканите 
документи в законоустановения срок.

Не са представили отговори в изискания срок и журито предлага да бъдат отстранени 
от участие в конкурса на основание чл. 107, т.1 от ЗОП.

Журито пристъпи към разглеждане на пристигналите допълнителни документи
на различните участници.

ПРОЕКТ №5877 -  Капе

Участникът е приложил:

ЕЕДОП на английски език, подписан с електронен подпис от лицето представляващо 

дружеството -  Пинар Акташ.

Приложеният ЕЕДОП отговаря на изискванията на Закона за обществените поръчки и 

на условията на конкурса.

Въз основа на горното журито прие, че участникът отговаря на критериите за 

лично състояние и подбор.

ПРОЕКТ №2082 -  „Аренас Басабе Паласиос Аркитектос“ СЛ (ООД)

Участникът е приложил:

1. Заявление за участие, подписано електронно от Енрике Лаорга, 

представляващ дружеството.

2. Декларация Образец №2, подписана електронно от Енрике Лаорга, 

представляващ дружеството.

3. 3 броя ЕЕДОП на английски език подписани съответно ог Енрике Лаорга, 

Луис Монталво и Луис Лабрадор.

След като разгледа документите журито прецени, че същите отговарят на Закона 

за обществените поръчки и на условията на конкурса.

Участникът не е представил, четвърти ЕЕДОП от името на дружеството, както е 

изискано в Протокол №  2. Въпреки това журито смята, че не следва участникът 

да бъде отстранен, поради следните мотиви:

От представените ЕЕДОП е видна цялата информация необходима за преценка 

на състоянието на участника относно лично състояние и критерии за подбор.



Информацията е представена с ЕЕДОП подписан от представляващия 

дружеството Енрике Лаорга. Участникът е представил с проекта си ЕЕДОП за 

дружеството, който е на испански език подписан също от Енрике Лаорга и 

същия следва да се приеме като валидно заявление за участие.

Въз основа на горното журито прие, че участникът отговаря на критериите за 

лично състояние и подбор.

ПРОЕКТ №9177 -  ОВО ГРАБЧЕВСКИ АРХИТЕКТИ

Участникът е приложил:

1. ЕЕДОП на английски език, подписан с електронен подпис от лицето 

представляващо дружеството -  Оскар Ерабчевски.

2. Сканирана диплома за завършено виеше образование специалност -  

архитектура.

Приложеният ЕЕДОП отговаря на изискванията на Закона за обществените 

поръчки и на условията на конкурса.

Въз основа на горното журито прие, че участникът отговаря на критериите за 

лично състояние и подбор.

ПРОЕКТ №3222 -  “ Имидж бюро“ ЕООД

Участникът е приложил:

ЕЕДОП на български език, подписан с електронен подпис от лицето 

представляващо дружеството -  Велислав Доцин.

Приложеният ЕЕДОП отговаря на изискванията на Закона за обществените поръчки 

и на условията на конкурса.

Въз основа на горното журито прие, че участникът отговаря на критериите за 

лично състояние и подбор.

ПРОЕКТ №8930 -  Елина Дирба (Архигрей)

Участникът е приложил:
Декларация Образец №2, подписана електронно от Елина Дирба.

Приложената декларация отговаря на изискванията на Възложителя и на 
условията на конкурса.

Въз основа на горното журито прие, че участникът отговаря на критериите за 
лично състояние и подбор.



СЛЕД ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПРОВЕРКА НА ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И 
СЪОТВЕТСТВИЕТО С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР ЖУРИТО ИЗГОТВИ 

СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ:

1. ПРОЕКТ №1800 -  КАЛУДИО НАРДИ:

2. ПРОЕКТ №2685 -  Диего Терна;

3. ПРОЕКТ №3222 -  “Имидж бюро“ ЕООД;

4. ПРОЕКТ №2082 — „Аренас Басабе Паласиос Аркитектос“ СЛ (ООД);

5. ПРОЕКТ №4134 -  Обединение -  Мая Шопова, Борислав Ангелов и Дон 
Тороманов;

6. ПРОЕКТ №9177 -  ОВО ГРАБЧЕВСКИ АРХИТЕКТИ;

7. ПРОЕКТ №5877 -  Капе;

8. ПРОЕКТ №9552 -  „ЕС ЕН 1“ ЕООД;

9. ПРОЕКТ №2927 -  Росица Никифорова;

10. ПРОЕКТ №1344 -  „ПИН АРХИТЕКТИ“ ЕООД -  Десислава Парлапанска;

11. ПРОЕКТ № 2707 -  Казанова+Ернандес архитекти;

12. ПРОЕКТ №3761 -  Цветомир Ценков;

13. ПРОЕКТ №5190 -  Йозер Юргер Мимарлик ООД;

14. ПРОЕКТ №3864 -ЕЛЕНА НИКОЛОВА АРГИРОВА;

15. ПРОЕКТ №4370 -  Обединение „Бонев и Чайка“ ;

16. ПРОЕКТ №8930 -  Елина Дирба (Архигрей);

17. ПРОЕКТ №8470 -  Мария Флакавенто;

18. ПРОЕКТ №2285 -  Съндей груп ООД.

С тези действия журито завърши своята работа, като за това ще изготви доклад до 
възложителя, които ще бъде придружен от настоящия и всички останали протоколи и 

други документи изготвени в хода на работа.

Заседанието на журито приключи в 16:00 часа.



Настоящият протокол отразява работата на журито след получаване на допълнителни
документи.

Настоящият доклад се състави в един екземпляр.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. д-р ГЕОРГИ СТАНИШЕВ;

*Л\'

ЧЛЕНОВЕ:

1. АНДРЕА Д'АНТРАСИ/ANDREA D ’ANTRASI

.........................................................................AMJ ......
2. АНДРЕЙ ЧЕРНИХОВ/ANDREY CHERNIKHOV >

3. д-р ХЕЛЕ ЮУЛ/HELLE JUUL

...................................................................* • • • ................ f ....................•/•!•••/#..........

4. проф. д-р ДОМИНИК РОАЙАР/DOMINIQUE ROUIli^ARD

.........................................................................................A ..............--------- ....................

5. АНДРЮ ИЕОМЕН/ANDREW YEOMAN

................................................................. f  ....... .....................

6. ЮРИЙ ЛЮБОМИРСКИ

7. НИКОЛАИ МАЛАКОВ

•S - ./ v.

8. ЛОРА БЪЧВАРОВА

/<£?• < //)/< ? 'г  ,Предаден на Възложителя на дата:

/инж. Даниел Панов — Кмет на Община Велико Търново/

Одобрен на дата:... .*.. f .( f . . ...........................................................................

/инж. Даниел Панов -  Кмет на Община Велико Търново/


