
I ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЩЯ I Е В Р О П Е Й С К И Ф О Н Д ЗА 

I Р Е Г И О Н А Л Н О Р А З В И Т И Е 

ПРОТОКОЛ 

Днес 02.08.2018 г. в 14:00 ч. в сградата на Община Велико Търново, Комисията по чл. 
51, ал.1 ППЗОП, във връзка със чл. 103, ал.1 от ЗОП, назначена със заповед № РД 22 -
1315/01.08.2018г. на Кмета на Община Велико Търново, започна разглеждането на офертите, 
постъпили във връзка с обявената обществена поръчка, по реда на чл.18, ал.1, т.1, във връзка 
с чл. 73, ал.1 от ЗОП с предмет: Упражняване на строителен надзор за обект 
„Изграждане на комплекс от социални услуги за деца", с уникален номер на поръчката 
в РОП 00073-2018-0027 и публикувано обявление от дата 28.06.2018г. с ID 853663. в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на 
Община Велико Търново https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profll-na-kupuvacha/601/ 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж.Ивайло Дачев -Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура" 
в Община Велико Търново; 
И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Александър Колев - Старши експерт в Дирекция Обществени поръчки в Община Велико 
Търново; 
2. инж. Даниел Дончев - Главен експерт в Отдел „ТИ" в Община Велико Търново; 
3. Мариана Иванова - Старши експерт в Дирекция „Проекти и Програми" в Община Велико 
Търново; 
4. Стела Цанкова - Старши експерт в Дирекция „Бюджет и Финанси" в Община Велико 
Търново; 

Заседанието на комисията се проведе в административната сграда на Община Велико 
Търново, зала 302. Комисията се събра в пълен състав. 

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

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участника или на 
средствата за масово осведомяване. 

инж. Ивайло Дачев -Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура" в Община 
Велико Търново, изчете Заповед РД 22—1315/01.08.2018г. , представи комисията и оповести 
нейните задачи: 

„ да разгледа постъпилите в срок оферти за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя; да разгледа и провери 
допуснатите оферти за съответствие с предварително обявените условия. Комисията да 
оцени и класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително 
обявените от възложителя условия. Комисията да проведе заседание на дата 02.08.2018 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 ми бъде представен 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 за обект „Изграждане на комплекс от 
социални услуги за деца", с уникален номер на поръчката в РОП 00073-2018-0027 и 
публикувано обявление от дата 28.06.2018г. с ID 853663. в Регистъра на обществените 

Упражняване на строителен надзор за обект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца", с уникален номер на поръчката в РОП 00073-2018-
0027 и публикувано обявление от дата 28.0б.2018г. с ID 853663. в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на 
Община Велико Търново https://www.veliko-tarHovo.be/be/Drofil-na-kiwuvacha/60I/ С т р а н и ц а 1 
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поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/601/ 

С приемо-предавателен протокол бяха предадени на комисията постъпилите оферти в 
определения срок посочен в обявлението до 31.07.2018г. до 17:00ч. В посочения в обявлението 
срок, са постъпили дванадесет оферти с вх.№: 
1. Вх.№53-2110-1/18.07.2018г. в 09:44ч. на „Ретем" ООД 
2. Вх.№5300-7843-2/27.07.2018г. в 12:17ч. на „Мултиплекс инженеринг" ЕООД 
3. Вх.№5300-8357-1/27.07.2018г. в 14:00ч. на „Бул Строй Контрол Инженеринг" АД 
4. Вх.№53-2164-1/30.07.2018г. в 09:27ч. на „Ди Ви Консулт" ООД 
5. Вх.№ 5300-15097-1/30.07.2018г. в 09:29ч. на „БГ Инженеринг" ЕООД 
6. Вх.№53-2165-1/31.07.2018г. в 09:58ч. на „РТ Консултинг" ЕООД 
7. Вх.№53-1668-3/31.07.2018г. в 10:00ч. на „Ай Ти Ем Проджект" ООД 
8. Вх.№53-969-3/31.07.2018г. в 10:02ч. на „СС-Консулт" ЕООД 
9. Вх.№5300-6446-4/31.07.2018г. в 10:10ч. на „Язон" ЕООД 
10. Вх.№5300-1973-2/31.07.2018г. в 13:24ч. на „Агенция Стройконтрол-ВТ" ООД 
11. Вх.№53-931-41/31.07.2018г. в 14:36ч. на „Минерва-КЛ" ЕООД 
12. Вх.№5300-673-133/31.07.2018г. в 16:26ч. на „Инвестстрой-92" ЕООД 

Комисията извърши внимателно оглед на опаковките на постъпилите оферти и установи 
следното: 

Опаковките са постъпили в срок, съгласно предварително обявения, в непрозрачни опаковки и 
с ненарушена цялост. 

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

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

I. Оферта от „РЕТЕМ" ООД с вх. № 53-2110-1/18.07.2018г. от 09:44 часа, адрес за 
кореспонденция: град Габрово, ул. „Априловска" №8, тел.066809075, факс.066809793; 
електронна поща за кореспонденция: retem(£>abv.bg ; лице за контакти: Тодор Дянков 

Съдържание на документите: 
1. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, оригинал подписан от Тодор 
Дянков - 2стр. 
2. Магнитен носител (СД) - 1бр. 
3. Заявление за участие, оригинал подписано и подпечатано от Тодор Дянков - 1стр. 

4. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Тодор Дянков - Зстр. 

Упражняване на строителен надзор за обект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца", с уникален номер на поръчката в РОП 00073-2018-

0027 и публикувано обявление от дата 28.06.2018г. с Ю 853663. в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на 
Община Велико Търново https://www.vetitiO-tarnovo.be/be/proni-na-kupuvacha/601/ С т р а н и ц а 2 
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II. Оферта от „Мултиплекс инженеринг" ЕООД с вх. № 5300-7843-2/27.07.2018г. 
от 12:17 часа, адрес за кореспонденция: град София, кв. Бонишора, ул. „Люти брод" №3 
ет.1, тел.089813655; 0888454140, електронна поща за кореспонденция: multiplex(£jabv.bg ; 
лице за контакти: инж.Кънчо Паскалев 

Съдържание на документите: 
1. Магнитен носител (СД) - 1 бр. 
2. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, оригинал подписан от Кънчо 
Паскалев- 2стр. 
3. Заявление за участие, оригинал подписано и подпечатано от Кънчо Паскалев - 1стр. 
4. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Васил Вутов- 4стр. 

III. Оферта от „Бул Строй Контрол Инженеринг" АД с вх. № 5300-8357-

1/27.07.2018г. от 14:00 часа, адрес за кореспонденция: град София, ул. „Лъвски рид" №4, 
ет.1, ап.4 тел. 028691742, факс.028691742; електронна поща за кореспонденция: 
bskeng(%mbox.contact.bg ; лице за контакти: Васил Вутов 

Съдържание на документите: 
1. Магнитен носител (СД) - 1бр. 
2. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, оригинал подписан от Васил 
Вутов- 2стр. 
3. Заявление за участие, оригинал подписано и подпечатано от Васил Вутов— 1стр. 
4. ЕЕДОП, оригинал подписан от Васил Вутов, Таня Каменова и Александър Витков - 22стр. 
5. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Васил Вутов- Зстр. 

IV. Оферта от „Ди Ви Консулт БГ" ООД с вх. № 53-2164-1/30.07.2018г. от 09:27 
часа, адрес за кореспонденция: град Шумен, ул. „Васил Левски" №29, вх.Г тел. 
054801791, факс.054801791; електронна поща за кореспонденция: divi consultfojabv.bg ; 
лице за контакти: Димитринка Христова 

Съдържание на документите: 
1. Магнитен носител (СД) - 2бр. 
2. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, оригинал подписан от 
Димитринка Христова - 2стр. 
3. Заявление за участие, оригинал подписано и подпечатано от Димитринка Христова - 1стр. 
4. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Димитринка Христова -

5стр. 

V. Оферта от „БГ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД с вх. № 5300-15097-1/30.07.2018г. от 
09:29 часа, адрес за кореспонденция: град София, жк.Младост 1, бл.98А, вх.Б, ет.8, ап. 
№39, тел. 0886216560, електронна поща за кореспонденция: bgst@abv.bg ; лице за 
контакти: Стефан Стефанов 

Съдържание на документите: 
1. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, оригинал подписан от Стефан 
Стефанов- 2стр. 
2. Заявление за участие, оригинал подписано и подпечатано от Стефан Стефанов - 1стр. 
3. Магнитен носител (СД) - 1бр. 
4. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Стефан Стефанов - Зстр. 

Упражняване на строителен надзор за обект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца", с уникален номер на поръчката в РОП 00073-2018-

0027 и публикувано обявление от дата 28.06.2018г. с ID 853663. в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на 
Община Велико Търново https://vtww.veliko-1arnovo.be/be/orofil-na-kupuvacha/601/ С т р а н и ц а 3 
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5. Техническо предложение - Приложение 1, оригинал подписан и подпечатан от Стефан 
Стефанов - ЗЗстр. 
6. Заверено копие от Удостоверение №РК-0631/21.06.2016г., заповед РД-27-24/05.07.2018г. на 
Началника на ДНСК относно промяна на обстоятелствата в списъчния състав и списък на 
екипа на правоспособните физически лица, подписани и подпечатани - 5стр. 
7. Заверено копие на застрахователна полица „Професионална отговорност", подписана и 
подпечатана - 2стр. 

VI. Оферта от „РТ КОНСУЛТИНГ" ЕООД с вх. № 53-2165-1/31.07.2018г. от 09:58 
часа, адрес за кореспонденция: град Пловдив, бул. „Марица" №27, ет.2, тел. 0888800870, 
електронна поща за кореспонденция: rt consult^abv.bg ; лице за контакти: Руска 
Митева 

Съдържание на документите: 
1. Магнитен носител (СД) - 1 бр. 
2. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, оригинал подписан от Руска 
Митева - 2стр. 
3. Заявление за участие, оригинал подписано и подпечатано от Руска Митева - 1стр. 
4. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Руска Митева - 4стр. 
5. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, оригинал подписано и подпечатано 
от Руска Митева - 59стр. 

VII. Оферта от „АЙ ТИ ЕМ ПРОДЖЕКТ" ООД с вх. № 53-1668-3/31.07.2018г. от 
10:00 часа, адрес за кореспонденция: град Пловдив, бул. „Шести септември" №152, ет.З, 
офис 3-ЗА, тел. 0886850045, електронна поща за кореспонденция: offlce^itm-project.bg ; 
лице за контакти: Стоянка Нонова 

Съдържание на документите: 
1. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, оригинал подписан от 
Стоянка Нонова- 2стр. 
2. Заявление за участие, оригинал подписано и подпечатано от Стоянка Нонова - 1 стр. 
3. Магнитен носител (СД) - 1 бр. 
4. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Стоянка Нонова - 4стр. 
5. Предложение за изпълнение на поръчката, оригинал подписан и подпечатан от Стоянка 
Нонова - 39стр. 

VIII. Оферта от „СС-КОНСУЛТ" ЕООД с вх. № 53-969-3/31.07.2018г. от 10:02 
часа, адрес за кореспонденция: град Варна, ул. „Страхил Войвода" №36, тел./факс. 
+35952691180, електронна поща за кореспонденция: office@ss-consult.com ; лице за 
контакти: Стоян Стоянов 

Съдържание на документите: 
1. Магнитен носител (СД) - 1бр. 
2. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, оригинал подписан от Стоян 
Стоянов - 2стр. 
3. Заявление за участие, оригинал подписано и подпечатано от Стоян Стоянов - 1стр. 
4. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Стоян Стоянов - Зстр. 

Упражняване на строителен надзор за обект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца", с уникален номер на поръчката в РОП 00073-2018-
0027 и публикувано обявление от дата 28.06.2018г. с ID 853663. в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на 
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IX. Оферта от „ЯЗОН" ЕООД с вх. № 5300-6446-4/31.07.2018г. от 10:10 часа, адрес 
за кореспонденция: град Велико Търново, ул. „Цар Калоян" №2, тел. 0888258390, 
електронна поща за кореспонденция: vavilon2001 (£>abv.bg ; лице за контакти: Мариана 
Димитрова 

Съдържание на документите: 
1. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, оригинал подписан от 
Мариана Димитрова - 2стр. 
2. Заявление за участие, оригинал подписано и подпечатано от Мариана Димитрова - 1стр. 
3. Магнитен носител (СД) - 2бр. 
4. Техническо предложение, неподписано и неподпечатано - 5стр. 
5. Предложение за изпълнение на поръчката, оригинал подписано и подпечатано от Мариана 
Димитрова - 80стр. 
6. Папка Предложение за изпълнение на поръчката, оригинал подписана и подпечатана от 
Мариана Димитрова от стр.9 до стр.90. 

X. Оферта от „АГЕНЦИЯ СТРОЙКОНТРОЛ-ВТ" ООД с вх. № 5300-1973-

2/31.07.2018г. от 13:24 часа, адрес за кореспонденция: град Велико Търново, бул. 
„България" №2, ет.З, тел.0885406201, електронна поща за кореспонденция: 
stroykontrol vt(£>abv.bg ; лице за контакти: инж.Емануил Серафимов 

Съдържание на документите: 
1. Магнитен носител (СД) - 1 бр. 
2. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, оригинал подписан от 
Емануил Серафимов - 2стр. 
3. Заявление за участие, оригинал подписано и подпечатано от Емануил Серафимов - 1стр. 
4. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Емануил Серафимов -

4стр. 

XI. Оферта от „МИНЕРВА-КЛ" ЕООД с вх. № 53-931-41/31.07.2018г. от 14:36 
часа, адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ул. „Козлодуй" №6А, ет.1, 
тел.0878818447, електронна поща за кореспонденция: minerva kl(a),abv.bg ; лице за 
контакти: Гален Илиев 

Съдържание на документите: 
Съдържание на документите: 
1. Магнитен носител (СД) - 2бр. 
2. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, оригинал подписан от Гален 
Илиев - 2стр. 
3. Заявление за участие, оригинал подписано и подпечатано от Гален Илиев - 1стр. 
4. Заверено копие от Удостоверение №РК-0676/27.01.2017г. и приложен списък на екипа от 
правоспособните физически лица, подписан и подпечатан - Зстр. 
5. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Гален Илиев - 4стр. 

XII. Оферта от „ИНВЕСТСТРОЙ-92" ЕООД с вх. № 5300-673-133/31.07.2018г. от 
16:26 часа, адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ул. „Росица" №1, 
тел.062625927, електронна поща за кореспонденция: investstroi(fi),abv.bg ; лице за 
контакти: Ина Минчева-Кържилова 

Упражняване на строителен надзор за обект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца", с уникален номер на поръчката в РОП 00073-2018-

0027 и публикувано обявление от дата 28.06.2018г. с ID 853663. в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на 
Община Велико Търново hnDs://wwK.veliko-tarnovo.be/be/Drofil-na-kuDuvacha/601/ С т р а н и ц а 5 



I ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
I Е В Р О П Е Й С К И Ф О Н Д З А 
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Съдържание на документите: 
1. Магнитен носител (СД) - 1бр. 
2. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, оригинал подписан от Ина 
Минчева-Кържилова - 1стр. 
3. Заявление за участие, оригинал подписано и подпечатано от Ина Минчева-Кържилова -
1стр. 
4. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Ина Минчева-Кържилова -
4стр. 

С горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на комисията в 
14:45ч., която се оттегли за разглеждане на подадените документи за съответствие с 
изискванията и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

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

1. Най-късно до 17.08.2018 г., всеки от членовете на комисията трябва лично да разгледа 
документите и информацията в офертите за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Място на съхранение на 
документите, свързани с обществената поръчка до приключване работата на комисията -
архив на Дирекция ОП, където офертите са на разположение на членовете на комисията за 
преглед и анализ. 

2. Най-късно на дата 24.08.2018 г. комисията трябва да проведе заседание за да обсъди и 
изготви Протокол за съответствието на участника с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя, като в случай че установи липса, непълнота 
или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 
несъответствие с изискванията към личното състоянието или критериите за подбор, да ги 
посочи в протокола и да го изпрати на всички участници в деня на публикуването му в 
профила на купувача. 

Проверката ще обхваща и съдържанието и редовността на документите във връзка с 
личното състояние 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. 

3. Най-късно на дата 10.09.2018 г. комисията трябва да проведе заседание, на което да 
разгледа допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, ако е приложимо, и да разгледа 
техническите предложения на допуснатите участници за съответствие с предварително 
обявените условия. 

4. Дата за отваряне на ценовите предложения най-късно до: 20.09.2018 г., като най-
късно два работни дни преди датата на отваряне, комисията трябва да обяви най-малко чрез 
съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отваряне на ценовите 
предложения. 

Комисията продължи своята работа на дата 22.08.2018г. от 13:00ч., като започна да 
разглежда и анализира представените оферти. Комисията по изпълнение на чл.54, ал. 7 от 
ППЗОП започна обсъждане относно съответствието на участниците с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

Упражняване на строителен надзор за обект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца", с уникален номер на поръчката в РОП 00073-2018-
0027 и публикувано обявление от дата 28.06.2018г. с ID 853663. в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на 
Община Велико Търново hnvs://www.veliko-tarnow.be/be/orofil-na-kuvuvacha/601/ С т р а н и ц а 6 
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КОНСТАТАЦИИ ПО ЧЛ.54, АЛ.8 ОТ ППЗОП 
относно липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 
състояние или критериите за подбор 

I. Оферта от „РЕТЕМ" ООД с вх. № 53-2110-1/18.07.2018г. от 09:44 часа, адрес за 
кореспонденция: град Габрово, ул. „Априловска" №8, тел.066809075, факс.066809793; 
електронна поща за кореспонденция: retem(a),abv.bg ; лице за контакти: Тодор Дянков 

След като разгледа съдържанието на документите и информацията представена в 
офертата на участника, комисията направи следните констатации: 

1. В Част II „Информация за икономическия оператор", раздел А. „Информация за 
икономическия оператор", част „Идентификация" и раздел Б. „Информация за 
представителите на икономическия оператор", участникът е посочил Тодор Дянков като 
управител на дружеството и същият е подписал ЕЕДОП. След извършена справка в 
Търговския регистър, комисията констатира, че дружеството има един управител в лицето на 
Тодор Дянков и двама съдружника - Тодор Дянков , който притежава 55% от капитала на 
дружеството и Куна Дянкова притежаващ останалите 45% от капитала на дружеството. 

Съгласно документацията за възлагане на обществена поръчка, стр. 37: „Участниците 
(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 всички задължени лица по смисъла на 
чл. 54, ал. 2 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или 
длъжностите, които заемат. 

Информацията се попълва в част II „Информация за икономическия оператор", 
раздел А. Информация за икономическия оператор, част „Идентификация" и раздел Б. 
Информация за представителите на икономическия оператор", а при невъзможност в 
отделен документ. 

Представената информация трябва да посочва лицата, които представляват участника, 
лицата които са членовете на управителни и надзорни органи на участника и за други лица, 
които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи 
/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/". 

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 други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху 

Упражняване на строителен надзор за обект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца", с уникален номер на поръчката в РОП 00073-2018-
0027 и публикувано обявление от дата 28.06.2018г. с ID 853663. в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на 
Община Велико Търново hrtps://www.vetiko-tanwvo.bs/be/profil-na-kupuvacha/601/ С т р а н и ц а 7 
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I ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
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I Р Е Г И О Н А Л Н О Р А З В И Т И Е 

дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за 
представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи". 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗОП, дружеството следва да 
представи списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП. 

В случай, че посочените в списъка по чл. 44, ал. 1 от ППЗОП лица са различни от 
лицето, което е подписало представения ЕЕДОП в качеството му на управител, дружеството 
следва да представи нов ЕЕДОП, подписан както от лицата по чл. 40, ал. 2, т. 3 от ППЗОП, 
така и от лицата, които контролират юридическото лице, съгласно представения списък. 
Лицата, които подписват ЕЕДОП следва да бъдат описани и в Част II, раздел Б, т. 
„Информация за представителите на икономическия оператор". 

2. Участникът е заявил , че няма да използва трето лице и подизпълнител. 

3. В отговор на изискването: „Участниците да притежават лиценз/удостоверение за 
упражняване на строителен надзор за строежите по чл.137, ал.1, т.4 ЗУТ на основание чл.166, 
ал.2 ЗУТ, издаден от началникът на Дирекцията за национален строителен контрол, заедно със 
списъка на екипа от правоспособни лица от различните специалности назначени по трудови 
или граждански договори или еквивалент." В отговор на това изискване, участника е 
представил информация в част 4 от еЕЕДОП, че е вписан под № 
0189/16.05.2014г.,удостоверение издадено от ДНСК за извършване дейностите по чл. 166, ал. 
1, т. 1 от ЗУТ оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на 
строителен надзор; Посочен е срок на валидност на удостоверението до 16.05.2019г. 
Комисията извърши проверка на представената информация в интернет страницата 
www.dnsk.mrrb.government.bg и установи съответствие на декларираната информация от 
участника. 

II. Оферта от „Мултиплекс инженеринг" ЕООД с вх. № 5300-7843-2/27.07.2018г. 
от 12:17 часа, адрес за кореспонденция: град София, кв. Бонишора, ул. „Люти брод" №3 
ет.1, тел.089813655; 0888454140, електронна поща за кореспонденция: multiplex(£>abv.bg ; 
лице за контакти: инж.Кънчо Паскалев 

След като разгледа съдържанието на документите и информацията представена в 
офертата на участника, комисията направи следните констатации: 

1. В Част II „Информация за икономическия оператор", раздел А. „Информация за 
икономическия оператор", част „Идентификация" и раздел Б „Информация за 
представителите на икономическия оператор", участникът е посочил Кънчо Паскалев като 
управител на дружеството и същият е подписал ЕЕДОП. След извършена справка в 
Търговския регистър, комисията констатира, че едноличен собственик на дружеството е 
юридическо лице "МУЛТИПЛЕКС ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ" ООД. Като съдружници в 
дружеството са посочени Кънчо Паскалев, притежаващ 50% от капитала на дружеството и 
Галина Паскалева притежаваща останалите 50%. 

Съгласно документацията за възлагане на обществена поръчка, стр. 37: „Участниците 
(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 всички задължени лица по смисъла на 
чл. 54, ал. 2 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или 
длъжностите, които заемат. 

Упражняване на строителен надзор за обект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца*', с уникален номер на поръчката в РОП 00073-2018-

0027 и публикувано обявление от дата 28.06.2018г. с ID 853663. в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на 
Община Велико Търново hnDs://www.veliko-tarnovo.be/be/Drofil-na-ktwuvach.a/601/ С т р а н и ц а 8 
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I ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЩЯ I Е В Р О П Е Й С К И Ф О Н Д ЗА 

I Р Е Г И О Н А Л Н О Р А З В И Т И Е 

Информацията се попълва в част II „Информация за икономическия оператор", 
раздел А. Информация за икономическия оператор, част „Идентификация" и раздел Б. 
Информация за представителите на икономическия оператор", а при невъзможност в 
отделен документ. 

Представената информация трябва да посочва лицата, които представляват участника, 
лицата които са членовете на управителни и надзорни органи на участника и за други лица, 
които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи 
/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/". 

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 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". 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗОП, дружеството следва да 
представи списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП. 

В случай, че посочените в списъка по чл. 44, ал. 1 от ППЗОП лица са различни от 
лицето, което е подписало представения ЕЕДОП в качеството му на управител, дружеството 
следва да представи нов ЕЕДОП, подписан както от лицата по чл. 40, ал. 2, т. 3 от ППЗОП, 
така и от лицата, които контролират юридическото лице, съгласно представения списък. 
Лицата, които подписват ЕЕДОП следва да бъдат описани и в Част II, раздел Б, т. 
„Информация за представителите на икономическия оператор". 

2. Участникът е заявил , че няма да използва трето лице и подизпълнител. 

3. В отговор на изискването: „Участниците да притежават лиценз/удостоверение за 
упражняване на строителен надзор за строежите по чл.137, ал.1, т.4 ЗУТ на основание чл.166, 
ал.2 ЗУТ, издаден от началникът на Дирекцията за национален строителен контрол, заедно със 
списъка на екипа от правоспособни лица от различните специалности назначени по трудови 
или граждански договори или еквивалент." В отговор на това изискване, участника е 
представил информация в част 4 от еЕЕДОП, че е вписан под № РК-0311/15.10.2014г. на 
ДИСК в регистъра по чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, валидно до 15.10.2019г. Комисията извърши 
проверка на представената информация в интернет страницата www.dnsk.mrrb.government.bg и 
установи съответствие на декларираната информация от участника. 

III. Оферта от „Бул Строй Контрол Инженеринг" АД с вх. № 5300-8357-
1/27.07.2018г. от 14:00 часа, адрес за кореспонденция: град София, ул. „Лъвски рид" №4, 
ет.1, ап.4 тел. 028691742, факс.028691742; електронна поща за кореспонденция: 
bskeng(fi),nibox.contact.bg ; лице за контакти: Васил Вутов 

След като разгледа съдържанието на документите и информацията представена в 
офертата на участника, комисията направи следните констатации: 

Упражняване на строителен надзор за обект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца", с уникален номер на поръчката в РОП 00073-2018-
0027 и публикувано обявление от дата 28.06.2018г. с ID 853663. в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на 
Община Велико Търново htwsJ/www.veliko-tarnovo.be/be/vrofii-na-kuBuvacha/bOl/ С т р а н и ц а 9 
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I ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
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• Р ;' Р Е Г И О Н А Л Н О Р А З В И Т И Е 

1. 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, както и че същият отговаря на поставените 
критерии за подбор и се допуска до следващия етап на процедурата. 

Комисията единодушно допуска участника, поради следните мотиви: 
По отношение на изискванията към личното състояние: 

Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и чл. 
55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от 
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от 
ЗОП, Чл.69 от ЗАКОН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ 
НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО , чрез представяне на ЕЕДОП, 
подписан от Васил Вутов - представител и член на съвета на директорите и от другите 
членове на съвета на директорите - Александър Витков и Таня Каменова. 

Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма 

намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители. 
По отношение за годност /правоспособност/ за упражняване на професионална 

дейност: . В отговор на изискването: „Участниците да притежават лиценз/удостоверение за 
упражняване на строителен надзор за строежите по чл.137, ал.1, т.4 ЗУТ на основание чл.166, 
ал.2 ЗУТ, издаден от началникът на Дирекцията за национален строителен контрол, заедно със 
списъка на екипа от правоспособни лица от различните специалности назначени по трудови 
или граждански договори или еквивалент." В отговор на това изискване, участника е 
представил информация в част 4 от еЕЕДОП, че е вписан под № РК-0272/08.09.2014г. 
издадено от ДНСК Валидно до 08.09.2019г. Комисията извърши проверка на представената 
информация в интернет страницата www.dnsk.mrrb.government.bg и установи съответствие на 
декларираната информация от участника. 

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, комисията единодушно 
решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор 
и допуска участника до етап разглеждане на техническото предложение и проверка за 
съответствие с предварително обявените изисквания. Решението комисията взе след като 
представените документи и информация лично се разгледаха от всеки един от комисията 
съобразно компетентността си. 

IV. Оферта от „Ди Ви Консулт БГ" ООД с вх. № 53-2164-1/30.07.2018г. от 09:27 
часа, адрес за кореспонденция: град Шумен, ул. „Васил Левски" №29, вх.Г тел. 
054801791, факс.054801791; електронна поща за кореспонденция: divi consult(fi)abv.bg ; 
лице за контакти: Димитринка Христова 

След като разгледа съдържанието на документите и информацията представена в 
офертата на участника, комисията направи следните констатации: 

1. 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, както и че същият отговаря на поставените 
критерии за подбор и се допуска до следващия етап на процедурата. 

Комисията единодушно допуска участника, поради следните мотиви: 
По отношение на изискванията към личното състояние: 

Упражняване на строителен надзор за обект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца", с уникален номер на поръчката в РОП 00073-2018-
0027 и публикувано обявление от дата 28.06.2018г. с ID 853663. в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на 
Община Велико Търново ht1Ds://www.vcliko-iarnovo.bti/bs/Drofil-na-kuDuvacha/601/ С т р а н и ц а 1 0 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg
http://www.vcliko-iarnovo.bti/bs/Drofil-na-kuDuvacha/601/


I ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
• Е В Р О П Е Й С К И Ф О Н Д З А 

I Р Е Г И О Н А Л Н О Р А З В И Т И Е 

Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и чл. 
55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от 
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от 
ЗОП, Чл.69 от ЗАКОН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ 
НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО , чрез представяне на ЕЕДОП, 
подписан от Димитринка Христова - управител и съдружник и от другия съдружник -
Илияна Игнатова. 

Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма 

намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители. 
По отношение за годност /правоспособност/ за упражняване на професионална 

дейност: . В отговор на изискването: „Участниците да притежават лиценз/удостоверение за 
упражняване на строителен надзор за строежите по чл.137, ал.1, т.4 ЗУТ на основание чл.166, 
ал.2 ЗУТ, издаден от началникът на Дирекцията за национален строителен контрол, заедно със 
списъка на екипа от правоспособни лица от различните специалности назначени по трудови 
или граждански договори или еквивалент." В отговор на това изискване, участника е 
представил информация в част 4 от еЕЕДОП, че е вписан под №РК-0078/06.01.2014 г. Срок на 
валидност: до 06.01.2019 г. Комисията извърши проверка на представената информация в 
интернет страницата www.dnsk.mrrb.government.bg и установи съответствие на декларираната 
информация от участника. 

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, комисията единодушно 
решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор 
и допуска участника до етап разглеждане на техническото предложение и проверка за 
съответствие с предварително обявените изисквания. Решението комисията взе след като 
представените документи и информация лично се разгледаха от всеки един от комисията 
съобразно компетентността си. 

V. Оферта от „БГ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД с вх. № 5300-15097-1/30.07.2018г. от 
09:29 часа, адрес за кореспонденция: град София, жк.Младост 1, бл.98А, вх.Б, ет.8, ап. 
№39, тел. 0886216560, електронна поща за кореспонденция: bgst(a>abv.bg ; лице за 
контакти: Стефан Стефанов 

След като разгледа съдържанието на документите и информацията представена в 
офертата на участника, комисията направи следните констатации: 

1. Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и чл. 
55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и 
липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, Чл.69 от ЗАКОН ЗА 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО 
ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО , чрез представяне на ЕЕДОП, подписан от управителя и 
едноличен собственик на дружеството - Стефан Стефанов 

2. Участникът е заявил , че няма да използва трето лице и подизпълнител. 

3. В отговор на изискването: „Участниците да притежават лиценз/удостоверение за 
упражняване на строителен надзор за строежите по чл.137, ал.1, т.4 ЗУТ на основание чл.166, 
ал.2 ЗУТ, издаден от началникът на Дирекцията за национален строителен контрол, заедно със 

Упражняване на строителен надзор за обект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца", с уникален номер на поръчката в РОП 00073-2018-
0027 и публикувано обявление от дата 28.06.2018г. с ID 853663. в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на 
Община Велико Търново htWs://mvw.veIiko-tarnovo.bs/bs!/Drofil-na-kuouvacha/601/ С т р а н и ц а 11 

http://www.dnsk.mrrb
http://government.bg


списъка на екипа от правоспособни лица от различните специалности назначени по трудови 
или граждански договори или еквивалент." В отговор на това изискване, участника не е 
представил необходимата информация съгласно условията посочени в документацията за 
участие и обявлението. 

Необходимо е участника да представи информация в съответствие с поставеното 
изискване. 

VI. Оферта от „РТ КОНСУЛТИНГ" ЕООД с вх. № 53-2165-1/31.07.2018г. от 09:58 
часа, адрес за кореспонденция: град Пловдив, бул. „Марица" №27, ет.2, тел. 0888800870, 
електронна поща за кореспонденция: rt consult(a),abv.bg ; лице за контакти: Руска 
Митева 

След като разгледа съдържанието на документите и информацията представена в 
офертата на участника, комисията направи следните констатации: 

1. 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, както и че същият отговаря на поставените 
критерии за подбор и се допуска до следващия етап на процедурата. 

Комисията единодушно допуска участника, поради следните мотиви: 
По отношение на изискванията към личното състояние: 

Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и чл. 
55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от 
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от 
ЗОП, Чл.69 от ЗАКОН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ 
НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО , чрез представяне на ЕЕДОП, 
подписан от Руска Митева- управител и едноличен собственик на дружеството. 

Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма 

намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители. 
По отношение за годност /правоспособност/ за упражняване на професионална 

дейност: В отговор на изискването: „Участниците да притежават лиценз/удостоверение за 
упражняване на строителен надзор за строежите по чл.137, ал.1, т.4 ЗУТ на основание чл.166, 
ал.2 ЗУТ, издаден от началникът на Дирекцията за национален строителен контрол, заедно със 
списъка на екипа от правоспособни лица от различните специалности назначени по трудови 
или граждански договори или еквивалент." В отговор на това изискване, участника е 
представил информация в част 4 от еЕЕДОП, че е вписан под №РК-0591/08.04.2016 г. Срок на 
валидност: до 08.04.2021г. Комисията извърши проверка на представената информация в 
интернет страницата www.dnsk.mrrb.government.bg и установи съответствие на декларираната 
информация от участника. 

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, комисията единодушно 
решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор 
и допуска участника до етап разглеждане на техническото предложение и проверка за 
съответствие с предварително обявените изисквания. Решението комисията взе след като 
представените документи и информация лично се разгледаха от всеки един от комисията 
съобразно компетентността си. 

Упражняване на строителен надзор за обект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца", с уникален номер на поръчката в РОП 00073-2018-
0027 и публикувано обявление от дата 28.06.2018г. с ID 853663. в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на 
Община Велико Търново https://www.vetiko-tarnovo.be/b2/Drofii-ita-liupuvacha/60I/ С т р а н и ц а 12 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg
https://www.vetiko-tarnovo.be/b2/Drofii-ita-liupuvacha/60I/
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VII. Оферта от „АЙ ТИ ЕМ ПРОДЖЕКТ" ООД с вх. № 53-1668-3/31.07.2018г. от 
10:00 часа, адрес за кореспонденция: град Пловдив, бул. „Шести септември" №152, ет.З, 
офис 3-ЗА, тел. 0886850045, електронна поща за кореспонденция: office@itm-proiect.bg ; 
лице за контакти: Стоянка Нонова 

След като разгледа съдържанието на документите и информацията представена в 
офертата на участника, комисията направи следните констатации: 

1. 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, както и че същият отговаря на поставените 
критерии за подбор и се допуска до следващия етап на процедурата. 

Комисията единодушно допуска участника, поради следните мотиви: 
По отношение на изискванията към личното състояние: 

Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и чл. 
55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от 
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от 
ЗОП, Чл.69 от ЗАКОН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ 
НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО , чрез представяне на ЕЕДОП, 
подписан от Стоянка Нонова - управител и съдружник и от другия съдружник - Генка 
Цветанова. 

Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма 

намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители. 
По отношение за годност /правоспособност/ за упражняване на професионална 

дейност: . В отговор на изискването: „Участниците да притежават лиценз/удостоверение за 
упражняване на строителен надзор за строежите по чл.137, ал.1, т.4 ЗУТ на основание чл.166, 
ал.2 ЗУТ, издаден от началникът на Дирекцията за национален строителен контрол, заедно със 
списъка на екипа от правоспособни лица от различните специалности назначени по трудови 
или граждански договори или еквивалент." В отговор на това изискване, участника е 
представил информация в част 4 от еЕЕДОП, че е вписан под № РК-0067/21.11.201 Зг. 
издадено от ДНСК Валидно до 21.11.2018г. Комисията извърши проверка на представената 
информация в интернет страницата www.dnsk.mrrb.goverriment.bg и установи съответствие на 
декларираната информация от участника. 

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, комисията единодушно 
решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор 
и допуска участника до етап разглеждане на техническото предложение и проверка за 
съответствие с предварително обявените изисквания. Решението комисията взе след като 
представените документи и информация лично се разгледаха от всеки един от комисията 
съобразно компетентността си. 

VIII. Оферта от „СС-КОНСУЛТ" ЕООД с вх. № 53-969-3/31.07.2018г. от 10:02 
часа, адрес за кореспонденция: град Варна, ул. „Страхил Войвода" №36, тел./факс. 
+35952691180, електронна поща за кореспонденция: office(£>ss-consult.com ; лице за 
контакти: Стоян Стоянов 

I Р А Т И Й Н А 11 f' О Г » А М А 

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 
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НЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
Е В Р О П Е Й С К И Ф О Н Д З А 
Р Е Г И О Н А Л Н О Р А З В И Т И Е 

След като разгледа съдържанието на документите и информацията представена в 
офертата на участника, комисията направи следните констатации: 

1. Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и чл. 
55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и 
липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, Чл.69 от ЗАКОН ЗА 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО 
ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО , чрез представяне на ЕЕДОП, подписан от управителя и 
едноличен собственик на дружеството - Стоян Стоянов. 

2. Участникът е заявил , че няма да използва трето лице и подизпълнител. 

3. В раздел Г: „Специфични национални основания за изключване" от ЕЕДОП, на 
въпроса „Прилагат ли се специфични национални основания за изключване,които са посочени 
в обявлението или в документацията за обществената поръчка?", участника е маркирал 
отговор ДА, като същевременно в описателната част на този раздел е декларирал 
обстоятелства, че не са налице специфични национални основания за изключване. 

В случай, че не се прилагат специфичните национални основания за изключване 
посочени в обявлението или в документацията за участие, е необходимо участника да даде 
отговор чрез маркиране на НЕ . Необходимо е участника да представи нов ЕЕДОП, с коректно 
попълнена информация. 

4. В отговор на изискването: „Участниците да притежават лиценз/удостоверение за 
упражняване на строителен надзор за строежите по чл.137, ал.1, т.4 ЗУТ на основание чл.166, 
ал.2 ЗУТ, издаден от началникът на Дирекцията за национален строителен контрол, заедно със 
списъка на екипа от правоспособни лица от различните специалности назначени по трудови 
или граждански договори или еквивалент." В отговор на това изискване, участника е 
представил информация в част 4 от еЕЕДОП, че е вписан под № РК-0529/15.09.2015г. 
издадено от ДНСК Валидно до 15.09.2020г. Комисията извърши проверка на представената 
информация в интернет страницата www.dnsk.mrrb.Rovernment.bg и установи съответствие на 
декларираната информация от участника. 

IX. Оферта от „ЯЗОН" ЕООД с вх. № 5300-6446-4/31.07.2018г. от 10:10 часа, адрес 
за кореспонденция: град Велико Търново, ул. „Цар Калоян" №2, тел. 0888258390, 
електронна поща за кореспонденция: vavilon2001(<t;abv.bg ; лице за контакти: Мариана 
Димитрова 

След като разгледа съдържанието на документите и информацията представена в 
офертата на участника, комисията направи следните констатации: 

1. 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, както и че същият отговаря на поставените 
критерии за подбор и се допуска до следващия етап на процедурата. 

Комисията единодушно допуска участника, поради следните мотиви: 
По отношение на изискванията към личното състояние: 

Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и чл. 
55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от 
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ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от 
ЗОП, Чл.69 от ЗАКОН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ 
НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО , чрез представяне на ЕЕДОП, 
подписан от Мариана Димитрова - управител и от едноличния собственик на 
дружеството - Красимира Стефанова. 

Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма 

намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители. 
По отношение за годност /правоспособност/ за упражняване на професионална 

дейност: В отговор на изискването: „Участниците да притежават лиценз/удостоверение за 
упражняване на строителен надзор за строежите по чл.137, ал.1, т.4 ЗУТ на основание чл.166, 
ал.2 ЗУТ, издаден от началникът на Дирекцията за национален строителен контрол, заедно със 
списъка на екипа от правоспособни лица от различните специалности назначени по трудови 
или граждански договори или еквивалент." В отговор на това изискване, участника е 
представил информация в част 4 от еЕЕДОП, че е вписан под №РК-0100/12.02.2014 г. Срок на 
валидност: до 12.02.2019 г. Комисията извърши проверка на представената информация в 
интернет страницата www.dnsk.mrrb.goverTiment.bg и установи съответствие на декларираната 
информация от участника. 

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, комисията единодушно 
решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор 
и допуска участника до етап разглеждане на техническото предложение и проверка за 
съответствие с предварително обявените изисквания. Решението комисията взе след като 
представените документи и информация лично се разгледаха от всеки един от комисията 
съобразно компетентността си. 

X. Оферта от „АГЕНЦИЯ СТРОЙКОНТРОЛ-ВТ" ООД с вх. № 5300-1973-

2/31.07.2018г. от 13:24 часа, адрес за кореспонденция: град Велико Търново, бул. 
„България" №2, ет.З, тел.0885406201, електронна поща за кореспонденция: 
stroykontrol vt(£>abv.bg ; лице за контакти: инж.Емануил Серафимов 

След като разгледа съдържанието на документите и информацията представена в 
офертата на участника, комисията направи следните констатации: 

1. В Част II „Информация за икономическия оператор", раздел А. „Информация за 
икономическия оператор", част „Идентификация" и раздел Б. „Информация за 
представителите на икономическия оператор", участникът е посочил инж. Емануил 
Серафимов като управител на дружеството и същият е подписал ЕЕДОП. След извършена 
справка в Търговския регистър, комисията констатира, че дружеството има един управител в 
лицето на инж. Емануил Серафимов и двама съдружника - Донка Серафимова, която 
притежава 33% от капитала на дружеството и инж. Емануил Серафимов притежаващ 
останалите 67% от капитала на дружеството. 

Съгласно документацията за възлагане на обществена поръчка, стр. 37: „Участниците 
(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 всички задължени лица по смисъла на 
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I ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
E H ШШ Е В Р О П Е Й С К И Ф О Н Д ЗА 

I Р Е Г И О Н А Л Н О Р А З В И Т И Е 

чл. 54, ал. 2 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или 
длъжностите, които заемат. 

Информацията се попълва в част II „Информация за икономическия оператор", 
раздел А. Информация за икономическия оператор, част „Идентификация" и раздел Б. 
Информация за представителите на икономическия оператор", а при невъзможност в 
отделен документ. 

Представената информация трябва да посочва лицата, които представляват участника, 
лицата които са членовете на управителни и надзорни органи на участника и за други лица, 
които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи 
/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/". 

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 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". 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗОП, дружеството следва да 
представи списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП. 

В случай, че посочените в списъка по чл. 44, ал. 1 от ППЗОП лица са различни от 
лицето, което е подписало представения ЕЕДОП в качеството му на управител, дружеството 
следва да представи нов ЕЕДОП, подписан както от лицата по чл. 40, ал. 2, т. 3 от ППЗОП, 
така и от лицата, които контролират юридическото лице, съгласно представения списък. 
Лицата, които подписват ЕЕДОП следва да бъдат описани и в Част II, раздел Б, т. 
„Информация за представителите на икономическия оператор". 

2. Участникът е заявил , че няма да използва трето лице и подизпълнител. 

3. В отговор на изискването: „Участниците да притежават лиценз/удостоверение за 
упражняване на строителен надзор за строежите по чл.137, ал.1, т.4 ЗУТ на основание чл.166, 
ал.2 ЗУТ, издаден от началникът на Дирекцията за национален строителен контрол, заедно със 
списъка на екипа от правоспособни лица от различните специалности назначени по трудови 
или граждански договори или еквивалент." В отговор на това изискване, участника е 
представил информация в част 4 от еЕЕДОП, че е вписан под № РК-0188/16.05.2014г. 
издадено от ДНСК Валидно до 16.05.2019 г. Комисията извърши проверка на представената 
информация в интернет страницата www.dnsk.mrrb.government.bg и установи съответствие на 
декларираната информация от участника. 

XI. Оферта от „МИНЕРВА-КЛ" ЕООД с вх. № 53-931-41/31.07.2018г. от 14:36 
часа, адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ул. „Козлодуй" №6А, ет.1, 
тел.0878818447, електронна поща за кореспонденция: minerva kl@abv.bg ; лице за 
контакти: Гален Илиев 
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След като разгледа съдържанието на документите и информацията представена в 
офертата на участника, комисията направи следните констатации: 

1. 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, както и че същият отговаря на поставените 
критерии за подбор и се допуска до следващия етап на процедурата. 

Комисията единодушно допуска участника, поради следните мотиви: 
По отношение на изискванията към личното състояние: 

Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и чл. 
55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от 
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от 
ЗОП, Чл.69 от ЗАКОН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ 
НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО , чрез представяне на ЕЕДОП, 
подписан от Гален Илиев - управител и едноличен собственик на дружеството. 

Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма 

намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители. 
По отношение за годност /правоспособност/ за упражняване на професионална 

дейност: В отговор на изискването: „Участниците да притежават лиценз/удостоверение за 
упражняване на строителен надзор за строежите по чл.137, ал.1, т.4 ЗУТ на основание чл.166, 
ал.2 ЗУТ, издаден от началникът на Дирекцията за национален строителен контрол, заедно със 
списъка на екипа от правоспособни лица от различните специалности назначени по трудови 
или граждански договори или еквивалент." В отговор на това изискване, участника е 
представил информация в част 4 от еЕЕДОП, че е вписан под № РК0676/27.01.2017г. издадено 
от ДНСК Валидно до 21.07.2022 г. Комисията извърши проверка на представената 
информация в интернет страницата www.dnsk.mrrb.government.bg и установи съответствие на 
декларираната информация от участника. 

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, комисията единодушно 
решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор 
и допуска участника до етап разглеждане на техническото предложение и проверка за 
съответствие с предварително обявените изисквания. Решението комисията взе след като 
представените документи и информация лично се разгледаха от всеки един от комисията 
съобразно компетентността си. 

XII. Оферта от „ИНВЕСТСТРОЙ-92" ЕООД с вх. № 5300-673-133/31.07.2018г. от 
16:26 часа, адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ул. „Росица" №1, 
тел.062625927, електронна поща за кореспонденция: investstroi(£>abv.bg ; лице за 
контакти: Ина Минчева-Кържилова 

След като разгледа съдържанието на документите и информацията представена в 
офертата на участника, комисията направи следните констатации: 

1. Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и чл. 
55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и 
липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, Чл.69 от ЗАКОН ЗА 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО 

Упражняване на строителен надзор за обект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца", с уникален номер на поръчката в РОП 00073-2018-

0027 и публикувано обявление от дата 28.06.2018г. с ID 853663. в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на 
Община Велико Търново https://www.veHko-tarnovo.bs/bs/Drofil-na-kupuvacha/601/ С т р а н и ц а 17 
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I Р Е Г И О Н А Л Н О Р А З В И Т И Е 

ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО , чрез представяне на ЕЕДОП, подписан от Ина Минчева -
Кържилова - управител на „Инвестстрой-92" ЕООД. След извършване на справка в Търговски 
регистър, комисията установи, че представения еЕЕДОП, не е подписан от Представителя на 
Едноличния собственик на капитала; 

2. Участникът е заявил , че няма да използва трето лице и подизпълнител. 

3. В отговор на изискването: „Участниците да притежават лиценз/удостоверение за 
упражняване на строителен надзор за строежите по чл.137, ал.1, т.4 ЗУТ на основание чл.166, 
ал.2 ЗУТ, издаден от началникът на Дирекцията за национален строителен контрол, заедно със 
списъка на екипа от правоспособни лица от различните специалности назначени по трудови 
или граждански договори или еквивалент." В отговор на това изискване, участника не е 
представил необходимата информация съгласно условията посочени в документацията за 
участие и обявлението. 

В съответствие с чл. 54, ал.9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на 
настоящия протокол участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или 
липса на информация, могат да представят 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 на 
участниците 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 представят на комисията 
съответните документи или информация в срок от 5/пет/ работни дни от получаването 
на настоящия протокол. 

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

Отговорите на участниците 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 непрозрачна опаковка върху който, освен 
идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail, се изписва: 

Упражняване на строителен надзор за обект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца", с уникален номер на поръчката в РОП 00073-2018-
0027 и публикувано обявление от дата 28.06.2018г. с ID 853663. в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на 
Община Велико Търново htfps://www. veUko-tarnovo. be/be/profil-na-kupuvacha/601/ С т р а н и ц а 1 8 
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О Т Г О В О Р 

На протокол от дата 22.08.2018г. от 13:00ч. 
До инж.Ивайло Дачев -Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура" в Община Велико 
Търново, Председател на комисията, определена със Заповед № РД 22-13 15/01.08.2018г. на 
Кмета на Община Велико Търново по обществена поръчка с предмет: Упражняване на 
строителен надзор за обект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца", с 
уникален номер на поръчката в РОП 00073-2018-0027 
От участник: ЕИК 
Адрес за кореспонденция: град: Пощенски код 
Улица , вх. . . . № . . . , ет 
Телефон: факс: 
Електронна поща 
Лице за контакти: 

ДА СЕ ОТВОРИ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА 
определена от Кмета на Община Велико Търново по обществена поръчка с предмет: 
Упражняване на строителен надзор за обект „Изграждане на комплекс от социални 
услуги за деца", суникален номер на поръчката в РОП 00073-2018-0027 

Информацията се адресира до председателя на комисията с посочване „отговор на 
протокол от дата 22.08.2018г. от 13:00ч.". 

Комисията приключи работа в 17:00 часа и насрочи следващо заседание след 
получаване на отговорите на участниците по констатациите в настоящия протокол. 

Протоколът се изготви в един екземпляр, като съгласно чл. 54, ал.8 от ППЗОП 
комисията уведомява участниците като им изпраща протокол с констатациите в деня на 
публикуването му в профила на купувача. 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/ инж.Ивайло Дачев -Главен експ̂ фт в отдел „Техническа̂ йфраструктура" в Община Велико 
Търново/ 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1 •\>^ г <У' 

/ Александър Колев - Старини експерг̂ в̂ Дйрекция Обществени поръчки в Община Велико 
Търново;/ 

2 cf.y±*.L / v y • 
/ инж. Даниел Дончев - Главен експерт/в утдел „ТИ" в Община Велико Търново; / 

3 
/ Мариана Йонова - Старши експе̂ ч̂в Дирекция „Проекти и Програми" в Община Велико 
Търново;/ 

/ Стела Цанад*а нСтарши експерт в Дирекция „Бюджет и Финанси" в Община Велико 
Търново; / 

Упражняване на строителен надзор ja обект „Изграждане па комплекс от социални услуга ш деца", с уникален номер на поръчката в РОП 00073-2018-
0027 и публикувано обявление от дата 28.06.2018г. с ID 853663. в Регистъра ни обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на 
Община Велико Търново https://www.veliko-tarHovo.bii/bs/oro1it-Ha-kumivacha/601/ С т р а н и ц а 19 
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https://www.veliko-tarHovo.bii/bs/oro1it-Ha-kumivacha/601/
milenak
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни!




