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НЕВРОПЕИСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ПРОТОКОЛ №2 

Днес, 14.09.2018 г. в 09:00 ч., в сградата на Община Велико Търново, Комисията по чл. 51, 
ал. 1 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед № РД 22-
1315/01.08.2018г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи разглеждането на офертите, 
постъпили във връзка с участие в обществена поръчка чрез провеждане на открита 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 
поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново 
https://yvyvyv.veliko-tarnovo.bs/bs/profil-na-kupuvacha/601/ 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж.Ивайло Дачев -Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура1' 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; 

На дата 29.08.2017г. бе изпратен до участниците в процедурата протокола от работата на 
комисията, като същия, бе качен в електронната преписка в профил на купувача на Възложителя 
- https://yvyvyv.veliko-tarnovo.bs/bs/profil-na-kupuvacha/601/ 

В отговор на изпратения протокол, постъпиха в срок отговори от следните 
участници: 

- „АГЕНЦИЯ СТРОЙКОНТРОЛ-ВТ" ООД, с вх.№5300-15069-6/03.09.2018г.; 

- „ БГ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, с вх.№5300-15097-2/03.09.2018г.; 

- „ИНВЕСТСТРОЙ-92" ЕООД, с вх.№ 5300-673-155/04.09.2018г.; 

- „Мултиплекс инженеринг" ЕООД, с вх.№ 53000-7843-3/05.09.2018г.; 

- „СС-КОНСУЛТ" ЕООД, с вх.№53-969-4/05.09.2018г.; 

ш, РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

Получаването на писмата е удостоверено чрез обратна разписка. 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

В установения срок регламентиран в чл.54, ал.9 ППЗОП, не постъпи отговор от 
участника „РЕТЕМ" ООД. 

С оглед на гореизложеното комисията единодушно взе решение да предложи за 
отстраняване от участие 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, на основание чл. 107, т. 1 ЗОП, във връзка с чл.54, ал. 1, т.5, буква „б" ЗОП. 

В изпълнение на срока по чл. 54, ал. 9 ППЗОП участниците, по отношение на които е 
констатирано липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 
състояние или критериите за подбор, представиха на комисията следното: 

I .Отговор от „АГЕНЦИЯ СТРОЙКОНТРОЛ-ВТ" ООД с вх. № 5300-15069-
6/03.09.2018г., адрес за кореспонденция: град Велико Търново, бул. „България" №2, ет.З, 
тел.0885406201, съдържа: 

Магнитен носител (СД), съдържащ еЕЕДОП, който е електронно подписан от управителя 
на дружеството. 

Съгласно констатациите на комисията описани в протокола изпратен до участника: 
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 
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ШЮ -X РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

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 лиие, съгласно представения списък. 
Лицата, които подписват ЕЕДОП следва да бъдат описани и в Част II, раздел Б, т. 
,, Информация за представителите на икономическия оператор ". " 

В Част II, раздел Б, т. „Информация за представителите на икономическия оператор" 
от представения еЕЕДОП, е посочен като съдружник лицето Донка Серафимова. 

Комисията установи, че участника не е представил списък на всички задължени лица по 
смисъла на чл.54, ал.2 ЗОП. Същевременно е посочил в еЕЕДОП, като съдружник г-жа 
Серафимова, като комисията установи, че същата не е подписала еЕЕДОП с електронен подпис, 
съгласно изискванията на ЗОП и указанията за представяне на еЕЕДОП посочени в 
документацията за участие. 

С оглед на гореизложеното комисията единодушно взе решение да предложи за 
отстраняване от участие участника, на основание чл.107, т. 1 ЗОП, а именно кандидат или 
участник, който не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, 
поканата за потвърждаване на интерес или в покана за участие в преговори, или в 
документацията; 

II. Отговор от „БГ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД с вх. № 5300-15097-2/03.09.2018г., 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, 
съдържа: 

- Копия на Удостоверение и списък на екипа подпечатани и неподписани - Зстр. 

- Персонал и ръководен състав на БГ Инженеринг ЕООД, оригинал подписан и 
подпечатан - 4стр. 

Съгласно констатациите на комисията описани в протокола изпратен до участника: „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 
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необходимата информация съгласно условията посочени в документацията за участие и 
обявлението." 

Имайки предвид представената информация от копието на лиценза, Комисията 
извърши проверка на представената информация в интернет страницата 
www.dnsk.mrrb.government.bg и установи, че участника е вписан в съответния регистър под 
номер РК-0631 като срока на валидност на лиценза е до 21.06.2021 г. 

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата на участника и 
допълнително предоставените документи, 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. 

III. Отговор от „ИНВЕСТСТРОЙ-92" ЕООД с вх. № 5300-673-155/04.09.2018г. , 
адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ул. „Росица" №1, тел.062625927, 
електронна поща за кореспонденция: investstroi@abv.bg ; лице за контакти: Ина Минчева-
Кържилова, съдържа: 

- Магнитен носител (СД) - 1бр. 

- Заверено копие от Удостоверение и списък на правоспособните физически лица, 
подписан и подпечатан - Зстр. 

Участника е представил е ЕЕДОП, който е подписан от управителя на дружеството и от 
от Представителя на Едноличния собственик на капитала; 

Съгласно констатациите на комисията описани в протокола изпратен до участника: „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." 

Имайки предвид представената информация от копието на лиценза, Комисията извърши 
проверка на представената информация в интернет страницата www.dnsk.mrrb.government.bg и 
установи, че участника е вписан в съответния регистър под номер РК-0481 като срока на 
валидност на лиценза е до 01.06.2020г. 
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Предвид съдържащата се информация и документи в офертата на участника и 
допълнително предоставените документи, 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. 

ШЮ -X 
ШЮ -X РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

IV. Отговор от „Мултиплекс инженеринг" ЕООД с вх. № 5300-7843-3/05.09.2018г., 
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, съдържа: 

-Магнитен носител (СД) - 1бр. 

- Молба, оригинал подписана и подпечатана - 1стр. 

- Декларации, относно предоставяне на списък на всички задължени лица по смисъла на 
чл. 54, ал.2 ЗОП, оригинал подписани и подпечатани - 2стр. 

Участника е представил списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 ЗОП, 
като същите лица са подписани и еЕЕДОП. 

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата на участника и 
допълнително предоставените документи, 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. Отговор от „СС-КОНСУЛТ" ЕООД с вх. № 53-969-4/05.09.2018г., адрес за 
кореспонденция: град Варна, ул. „Страхил Войвода" №36, тел./факс. +35952691180, 
електронна поща за кореспонденция: office@ss-consuIt.com ; лице за контакти: Стоян 
Стоянов, съдържа: 

- Приложно писмо оригинал - 1стр. 
- магнитен носител (СД) - 1бр. 

Участника е представил нов еЕЕДОП, електронно подписан като 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 НЕ. 

Комисията приема, че участника е представил необходимата информация съгласно описаната 
констатация в протокола от дата 22.08.2018г. от 13:00ч. 
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Предвид съдържащата се информация и документи в офертата на участника и 
допълнително предоставените документи, 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. 

Списък на участниците, допуснати до етап на разглеждане на техническото 
предложение при мотиви, отразени в настоящия протокол 

I. 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 

II. 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 

III. 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@abv.bg ; лице за 
контакти: Димитринка Христова 

IV. 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, ай. №39, 
тел. 0886216560, електронна поща за кореспонденция: bgst@abv.bg ; лице за контакти: 
Стефан Стефанов 

V. 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 

VI. 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, 

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/profil-na-
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офис З-ЗА, тел. 0886850045, електронна поща за кореспонденция: office@itm-project.bg ; 
лице за контакти: Стоянка Нонова 

VII. 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 

VIII. 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 

IX. 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 

X. 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 

Списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата при мотиви, 

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 

II. 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: 
stroykontroI_vt@abv.bg ; лице за контакти: инж.Емануил Серафимов 

Комисията продължи своята работа с разглеждане на техническите предложения на 
допуснатите участници за съответствие с минимално изискуемото съдържание посочено в 
документацията. Комисията започна да анализира представената информация от участниците по 
реда на постъпване на офертите им както следва: 

Упражняване на строителен надзор за обект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца", . с уникален номер на 
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I. 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 

Участника е представил Предложение за изпълнение на поръчката по образец, оригинал 
подписано и подпечатано 4стр. 

Участника е предложил срок за изработване на окончателен доклад 10 работни дни, който срок е 
в съответствие с максимално допустимия. 
Представени са лица за комуникация и премане-предаване на задачите с Възложителя. 
Представен е и списък на лицата които ще бъдат ангажирани с изпълнението на строителния 
надзор, съобразно проектните части. 

Комисията след анализ на съдържащата се информация в техническото предложение 
установи, че офертата на участника съответства на предварително обявените условия. 

II. Оферта от „Бул Строй Контрол Инженеринг" АД е 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 

Участника е представил Предложение за изпълнение на поръчката по образец, оригинал 
подписано и подпечатано 4стр. 

Участника е предложил срок за изработване на окончателен доклад 10 работни дни, който срок е 
в съответствие с максимално допустимия. 
Представено е лице за комуникация и премане-предаване на задачите с Възложителя. 
Комисията установи, че в т.9 от образеца, участникът не е представил необходимата 
информация в съответствие с указанията на Възложителя. На стр.45 от документацията 
Възложителя е дал следното указание: ,.Участниците посочват в техническото си 
предложение, лицата които ще отговарят за изпълняването на строителния надзор по всяка 
проектна част, съгласно описаните в техническата спецификация, като участниците могат 
да предлагат лице, по съответната част, което може да съвместява повече от една 
длъжност, в случай, че отговаря на изискванията за нея и при спазване на чл. 166, ал. 3 от 
ЗУТ. ". В точка 9 от образеца на Техническо предложение е записано: „9. Предлагаме следния 
списък на лица които ще бъдат ангажирани с изпълнението на строителен надзор за всяка 
проектна част както следва: " В представеното техническо 
предложение от участника не е попълнена необходимата информация съгласно изискванията на 
възложителя. 

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на 
възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 107, т.2, буква 

Упражняване на строителен надзор за обект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца", с уникапен номер на 
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„а" от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените 
условия на поръчката. 

III. 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_consuIt@abv.bg ; лице за 
контакти: Димитринка Христова 

Участника е представил Предложение за изпълнение на поръчката по образец, оригинал 
подписано и подпечатано 5стр. 

Участника е предложил срок за изработване на окончателен доклад 10 работни дни, който срок е 
в съответствие с максимално допустимия. 
Представено е лице за комуникация и премане-предаване на задачите с Възложителя. 
Представен е и списък на лицата които ще бъдат ангажирани с изпълнението на строителния 
надзор, съобразно проектните части. 

Комисията след анализ на съдържащата се информация в техническото предложение 
установи, че офертата на участника съответства на предварително обявените условия. 

IV. 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 

Участника е представил Предложение за изпълнение на поръчката по образец, оригинал 
подписано и подпечатано Зстр. 

Участника е предложил срок за изработване на окончателен доклад 10 работни дни, който срок е 
в съответствие с максимално допустимия. 
Представено е лице за комуникация и премане-предаване на задачите с Възложителя. 
Представен е и списък на лицата които ще бъдат ангажирани с изпълнението на строителния 
надзор, съобразно проектните части. 
Участника е представил и приложение към техническото си предложение. Комисията не го 
разглежда и няма да го взема под внимание имайки предвид, че Възложителя не е поставял 
такова условие в документацията за участие. 

Комисията след анализ на съдържащата се информация в техническото предложение 
установи, че офертата на участника съответства на предварително обявените условия. 

V. 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 

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 1D 853663. в Регистъра на обществените 
поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново https://www.veliko-tamovo.bs^bg/profil-na-
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Участника е представил Предложение за изпълнение на поръчката по образец, оригинал 
подписано и подпечатано 4стр. 

Участника е предложил срок за изработване на окончателен доклад 10 работни дни, който срок е 
в съответствие с максимално допустимия. 
Представено е лице за комуникация и премане-предаване на задачите с Възложителя. 
Представен е и списък на лицата които ще бъдат ангажирани с изпълнението на строителния 
надзор, съобразно проектните части. 
Участника е представил и приложение към техническото си предложение. Комисията не го 
разглежда и няма да го взема под внимание имайки предвид, че Възложителя не е поставял 
такова условие в документацията за участие. 

Комисията след анализ на съдържащата се информация в техническото предложение 
установи, че офертата на участника съответства на предварително обявените условия. 

VI. 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 З-ЗА, тел. 0886850045, електронна поща за кореспонденция: office@itm-project.bg ; 
лице за контакти: Стоянка Нонова 

Участника е представил Предложение за изпълнение на поръчката по образец, оригинал 
подписано и подпечатано 4стр. 

Участника е предложил срок за изработване на окончателен доклад 6 работни дни, който срок е 
в съответствие с максимално допустимия. 
Представено е лице за комуникация и премане-предаване на задачите с Възложителя. 
Представен е и списък на лицата които ще бъдат ангажирани с изпълнението на строителния 
надзор, съобразно проектните части. 
Участника е представил и приложение към техническото си предложение. Комисията не го 
разглежда и няма да го взема под внимание имайки предвид, че Възложителя не е поставял 
такова условие в документацията за участие. 

Комисията след анализ на съдържащата се информация в техническото предложение 
установи, че офертата на участника съответства на предварително обявените условия. 

VII. 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-consuIt.com ; лице за 
контакти: Стоян Стоянов 

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/profil-na-
kupuvacha/601/ Страница 10 
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Участника е представил Предложение за изпълнение на поръчката по образец, оригинал 
подписано и подпечатано Зстр. 

Участника е предложил срок за изработване на окончателен доклад 10 работни дни, който срок е 
в съответствие с максимално допустимия. 
Представено е лице за комуникация и премане-предаване на задачите с Възложителя. 
Представен е и списък на лицата които ще бъдат ангажирани с изпълнението на строителния 
надзор, съобразно проектните части. 

Комисията след анализ на съдържащата се информация в техническото предложение 
установи, че офертата на участника съответства на предварително обявените условия. 

- х 
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РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

VIII. 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 

Участника е представил техническо предложение по образец от 5стр., като същото не е 
подписано и подпечатано. Съгласно указанията дадени в документацията за участие „Всички 
оферти се представят на български език, без корекции и поправки. Всички копия на документи 
се заверяват „вярно с оригинала" с подпис и печат. Документите в офертата се подписват 
от лице, което представлява участника, съгласно данни от търговския регистър към 
Агенцията по вписванията " 

Съгласно чл. 107, т.2, б. „а" от ЗОП възложителят отстранява от процедурата участник, 
който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 
Цитираната правна норма не предоставя възможност на комисията в оперативна 
самостоятелност да извърши преценка при констатирано нарушение на изискванията на 
възложителя дали да отстрани участника, който го е извършил, а я задължават да го предложи за 
отстраняване. 

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на 
възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 107, т.2, б. „а" 
от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия 
на поръчката. 

IX. 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 

Участника е представил Предложение за изпълнение на поръчката по образец, оригинал 
подписано и подпечатано 4стр. 

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-tamovo.bg/bg/profil-na-
kupuvacha/601/ Страннца 11 
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Ш Ю -X РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

Участника е предложил срок за изработване на окончателен доклад 10 работни дни, който срок е 
в съответствие с максимално допустимия. 
Представено е лице за комуникация и премане-предаване на задачите с Възложителя. 
Представен е и списък на лицата които ще бъдат ангажирани с изпълнението на строителния 
надзор, съобразно проектните части. 

Комисията след анализ на съдържащата се информация в техническото предложение 
установи, че офертата на участника съответства на предварително обявените условия. 

X. 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 

Участника е представил Предложение за изпълнение на поръчката по образец, оригинал 
подписано и подпечатано 4стр. 

Участника е предложил срок за изработване на окончателен доклад 5 работни дни, който срок е 
в съответствие с максимално допустимия. 
Представено е лице за комуникация и премане-предаване на задачите с Възложителя. 
Представен е и списък на лицата които ще бъдат ангажирани с изпълнението на строителния 
надзор, съобразно проектните части. 

Комисията след анализ на съдържащата се информация в техническото предложение 
установи, че офертата на участника съответства на предварително обявените условия. 

Списък на участниците, допуснати до етап на разглеждане на Ценовото предложение при 
мотиви, отразени в настоящия протокол 

I. 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 

II. 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@abv.bg ; лице за 
контакти: Димитринка Христова 

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 АОГ1 и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-
kupuvacha/601/ Страница 12 
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III. 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 

^ ^ o n t o * I I 
1 W РЕГИО! 
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РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

IV. 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 

V. 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 З-ЗА, тел. 0886850045, електронна поща за кореспонденция: office@itm-project.bg ; 
лице за контакти: Стоянка Нонова 

VI. 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 

VII. 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 

VIII. 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 

Списък на участниците, предложени за отстраняване при мотиви, отразени в 
настоящия протокол 

I. 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 

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/profil-na-
kupuvacha/601/ Страница 13 
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II. 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 

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 
поръчки във връзка с открита процедура за възлагане на 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 и публикувано 
обявление от дата 28.06.2018г. с ID 853663. в Регистъра на обществените поръчки на ЛОП 
и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново https://www.veliko-
tarnovo.bg/bs/profil-na-kupuvacha/601/ , комисията реши: Отваряне и оповестяване на 
ценовите предложения да се извърши на дата 21.09.2017 г. от 10:00 часа в сградата на Община 
Велико Търново, за което ще се изготви съобщение по чл.57, ал.З от ППЗОП и ще се публикува 
в електронната преписка на профила на купувача на Възложителя. 

При отварянето на пликовете с предлагани ценови параметри имат право да присъстват 
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители 
средствата за масово осведомяване. 

Комисията завърши своята работа в 16:00 часа. 
Настоящия протокол се изготви в е^йн^кзрмпляр. 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/ инж.Ивайло Дачев -Главен експерт в от^^^,Т^ехническа^ифраструктура'' в Община Велико 
Търново/ 

И ЧЛЕНОВЕ: 

/ Александър Колев - Старши експерт в Дирекция Обществени поръчки в Община Велико 
Търново;/ 

2 
/ инж. Даниел Д о н ч е ^ Г^Жен експерт в Отдел „ТИ" в Община Велико Търново; / 

3 . 
/ Мариана - Старши експерт в Дирекция „Проекти и Програми" в Община Велико 
Търново;/ 

4 

/Стела Цанкова^Ьтарши експерт в Дирекция „Бюджет и Финанси" в Община Велико Търново; / 

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.b^g/profil-na-
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Text Box
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.


