
ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 07.01.2019 г. в 13:30 ч., в сградата на Община Велико Търново в стая 306, 
Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 1 от ППЗОП, назначена със 
Заповед № РД 22-1909/12.11.2018 г., на Кмета на Община Велико Търново, продължи 
разглеждането на офертите, постъпили във връзка е участие в обществена поръчка чрез 
провеждане на открита процедура с предмет: „Изграждане на футболен терен с 
изкуствена настилка в района на „Спортно училище -  Велико Търново“, 
публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново - Мр8:/Л¥\у\¥.уеНко- 
tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/619, е уникален номер на процедурата 00073-2018
0040 в регистъра на АОП и публикувано обявление на дата 08.10.2018 г. с ГО 870938 в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП.

КОМИСИЯ в състав:

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

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Надя Петрова - Директор Дирекция „Обществени поръчки”;
2. Явор Иванов - Юрисконсулт Дирекция ОП
3. инж. Цанко Бояджиев - Началник на отдел „Техническа инфраструктура”.
4. Петко Павлов -  Директор ОП „Спортни имоти и прояви“ при Община Велико Търново,

Комисията 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 
то възложителя.

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. Относно оферта с вх. № 53-2328-1/07.11.2018 г. от 10:18 ч. на участника 
"ПРОИНВЕСТ СТРОЙ” ЕООД, с ЕИК: 115825867; с адрес: град Пловдив, 4000, ул. 
„Елена, № 3, телефон: 032/23 20 30; ел. поща: info@proinveststroy.com, управител - 
Красимир Донков;
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Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на представените от 
участниците документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и констатира 
следното:

Участника е представил еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от управителя 
Красимир Донков. В еЕЕДОП участника е декларирал в част II. Информация за 
икономическия оператор, в раздел „В“ и „Г“, че няма да ползва капацитета на други 
субекти и подизпълнител.

По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на зададените от възложителя основания за 

изключване в Част III, раздели А, Б, В и Г на представения еЕЕДОП.
По отношение на изискването за годност:

В част IV: Критерий за подбор, в б .“А“ относно „Вписване в съответен 
професионален регистър“, участника е отговорил с отговор „ДА“ без да е посочил 
съответните национални бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства.

Съгласно документацията за обществена поръчка, „Участникът трябва да 
притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към 
Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за 
Камарата на строителите (ЗКС), а за чуждестранно лице -  в аналогичен професионален 
или търговски регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която е 
установен за изпълнение на строежи - 1 група, III категория.

При подаване на офертата, изпълнението на изискването се декларира в ЕЕДОП, 
част IV, раздел А, „Вписване в съответния професионален регистър“, като се посочват и 
съответните национални бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, 
или се посочват компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, 
в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.“ 
Условието е посочено и в раздел III. 1.1.) Годност за упражняване на професионалната 
дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или 
търговски регистри в Обявлението за поръчка.

Информацията в ЦПРС към Камарата на строителите в Република България е 
достъпна безплатно, поради което следва да се прецизира отговора на въпроса „Тази 
информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава -  членка на 
ЕС?“, където участника е декларирал с „Не“.

По отношение на изискването за технически и професионални способности:
Съгласно документацията за обществена поръчка, „Участникът декларира в Единния 
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата 
по отношение на строителството изпълнено през последните пет години, считано от 
датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно е предмета на поръчката. 
Посочва се информацията, необходима да се установи съответствие с изискванията на 
възложителя.

Минимално ниво по т. 1:
Участникът да е изпълнил дейност/и с предмет и обем, идентични или сходни е тези на 
поръчката, за последните 5 години от датата на подаване на офертата.
Под „дейности, сходни с предмета и обема на поръчката“ следва да се разбират следните 
дейности: СМР/СРР по полагане на тръби и изкопи на терен или площадка или игрище.

Участник може да покрие изискването за извършени от него СМР/СРР с един или 
няколко обекта. Възложителят не поставя изискване за обем СМР/СРР.“



От представената от участника информация в еЕЕДОП са декларирани следните 
извършени строителни дейности:

- „Избор на изпълнител за „Рехабилитация, обновяване и възстановяване на 
спортна площадка в ОУ „Димитър Талев“ -  Етап 1: Изграждане на футболно игрище“, 
сума -  109390 лв„ начална дата -  20.07.2018 и крайна дата -  27.08.2018 , с получател -  
Основно училище „Димитър Талев“ гр. Пловдив;

- „Мултифункционално игрище с размери 32/17 м. с полиуретанова 
настилка в двора на ОУ „Яне Сандански“, гр. Пловдив, сума -  49091 лв„ начална дата -  
20.07.2018 и крайна дата 04.09.2018, с получател -  ОУ „Яне Сандански“ гр. Пловдив;

- „Изграждане на футболно игрище, находящо се в ПИ е ид. 77181.18.89 по 
КК на гр. Харманли“, сума -  103187 лв., начална дата -  20.10.2014 и крайна дата -  
13.03.2015, с получател -  Община Харманли;

- „Извършване на строителни и монтажни работи за създаване на условия за 
активен отдих и спорт в Община Чепеларе“ в рамките на проект „Създаване на условия 
за активен отдих и спорт в Община Чепеларе“, финансиран по мярка 321 „основни 
услуги за населението и икономиката на селските райони“ от Програма за развитие на 
селските райони за периода 2007-2013 г. ОП №1 „Реконструкция на съществуващо 
спортно игрище в многофункционална спортна площадка, с. Павелско. ОП №2 
„Изграждане на мултифункционално игрище със съблекални, гр. Чепеларе“, сума -  
397819 лв., начална дата -  28.06.2013 и крайна дата -  13.01.2014, с получател Община 
Чепеларе.

В Приложените към еЕЕДОП удостоверения комисията установи информация с 
която се доказва изискването за опит в - дейности, сходни с предмета и обема на 
поръчката“, а именно: СМР/СРР по полагане на тръби и изкопи на терен или площадка 
или игрище

Участника е представил информация за изпълнени идентични или сходни 
дейности с тези на поръчката за последните 5 години от датата на подаване на оферта.

Относно информацията за разполагане с персонал и ръководен състав с 
определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката:

От представената в еЕЕДОП информация за ръководителят на обекта -  Владимир 
Костов, комисията не може да установи съответствие на изискването за лицето „да има 
опит като технически ръководител поне на един въведен в експлоатация строителен 
обект“.

От информацията за лицето декларирани като координатор по безопасност и 
здраве, се установи съответствие с поставените от Възложителя условия за 
образователна и професионална квалификация.

От информацията за лицето определено като отговорник по контрола на 
качеството, комисията не може да установи съответствие с изискването за 
„Професионален опит: като отговорник по контрола на качеството при изпълнение на 
строителство на минимум един въведен в експлоатация строителен обект“, посочени са 
няколко обекти, но от информацията за тях не е ясно дали има въведен в експлоатация и 
каква точно е била ролята на лицето в тях.

За лицата е декларирано, че притежават изискуемите удостоверения и притежават 
опит повече то минимално посоченият в условията на поръчката.

Относно информацията за инструментите, съоръженията и техническото 
оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката:

Участника е декларирал, че разполага с минимално необходимия брой и видове 
механизация/машини/ посочени в обявлението за поръчка и документацията за



обществена поръчка. Информацията е представена в Част IV, Раздел В, „Технически и 
професионални способности”, поле „Инструменти, съоръжения или техническо 
оборудване”, от еЕЕДОП.

II. Относно оферта с вх. № 5300-8657-1/09.11.2018 г. от 11:35 ч. на участника 
"ДИНАМИК РЕСУРС” ООД, с ЕИК: 121141051; с адрес за кореспонденция: град: 
София, ПК 1618, улица: „Преки път, № 61 А, телефон: 029571402; факс: 029571397, 
ел. поща: ofnce@dyanmicsport.eu. Лице за контакти Валери Панайотов;

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на представените от 
участниците документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие е изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и констатира 
следното:

>  Участника е представил еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от управителя 
Димитър Братанов. Комисията установи, че еЕЕДОП не е подписан от всички лица, 
които следва да го подпишат, съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки 
и указанията на Възложителя, дадени в документацията, а именно: „ЕЕДОП се попълва 
от лицата по чл. 40, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ППЗОП. За лица по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП се 
смята едноличния собственик на капитала на ЕООД или ЕАД. Когато той също е 
юридическо лице ЕЕДОП попълват законните му представители и прокуристи. ЕЕДОП 
следва да попълнят и други лица, които попадат в обхвата на нормата на чл.40, ал. 1, т. 3 
от ППЗОП“.

В еЕЕДОП, в част II: Информация за икономическия оператор, в раздел „Б“: 
Информация за представителите на икономическия оператор“ участника е декларирал 
лицата:

- Валери Панайотов - управител;
- Димитър Братанов - управител.
Обстоятелството, че двете лица са управители в дружеството, се потвърди и от 

публично достъпната в Търговски регистър информация, съгласно която лицата са е 
начин на представляване -  „заедно и поотделно“ и са съдружници.

Съгласно документацията за обществена поръчка -  стр. 39 -  „9) Изтегленият файл 
се подписва електронно от всички лица по чл. 40, ал. 1 ППЗОП.“

Съгласно чл. 40, ал.1 от ППЗОП - Лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП са:
1. лицата, които представляват участника или кандидата;
2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или 

кандидата;
3. 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.

(2) Лицата по ал. 1, т. 1 и 2 са, както следва:
1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84. ал. 1 и чл. 89. ал. 1 от Търговския

закон;
2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 

от Търговския закон;
3. при дружество с ограничена отговорност - лицата но чл. 141. ал. 1 и 2 от 

Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 
147. ал. 1 от Търговския закон;
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4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1. чл. 242. ал. 1 и чл. 244, ал. 
1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244. ал. 
1 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец;
7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона 

или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е 
регистриран;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива;
9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които 

представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно 
законодателството на държавата, в която са установени.

Аналогични указания са предоставени в условията на документацията за участие.
При подготовка на своите оферти и попълване на еЕЕДОП участниците следва да 

се придържат към изискванията, поставени в ЗОП, Документацията за обществената 
поръчка и обявлението за поръчка.

Съгласно чл. 41, ал.1, ал.2 от ППЗОП:
Чл. 41. (I) Когато изискванията по чл. 54, ал. 1. т. 1, 2 и 7 се отнасят за повече от 

едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато с налице необходимост от 
защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното 
състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се попълва в 
отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.

(2) В случаите по ал. 1, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, 
свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което 
може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

>  В еЕЕДОП участника е декларирал в част II. Информация за икономическия 
оператор, в раздел „В“ и „Г“, че няма да ползва капацитета на други субекти и 
подизпълнител.

>  По отношение на изискванията към личното състояние:
Предвид констатацията по горе, участникът е декларирал липсата на зададените от 
възложителя основания за изключване в Част III, раздели А, Б, В и Г на представения 
еЕЕДОП само на управителя Димитър Братанов. Не са декларирани липсата на 
зададените от възложителя основания за изключване за управителя - Валери Панайотов.

>  По отношение на изискването за годност:
В част IV: Критерий за подбор, в б .“А“ относно „Вписване в съответен професионален 
регистър“, участника е отговорил с отговор „ДА“, като са посочени национална база 
данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, линк към ЦПРС и номер на 
издадено удостоверение №I-TV 08363. От представената информация, комисията 
установи, че участника отговоря на поставените от Възложителя условия за годност.

> По отношение на изискването за технически и професионални способности:
Съгласно документацията за обществена поръчка, „Участникът декларира в Единния

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата 
по отношение на строителството изпълнено през последните пет години, считано от 
датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета на поръчката. 
Посочва се информацията, необходима да се установи съответствие с изискванията на 
възложителя.

Минимално ниво по т .1:



Участникът да е изпълнил дейност/и с предмет и обем, идентични или сходни с тези 
на поръчката, за последните 5 години от датата на подаване на офертата.

Под „дейности, сходни с предмета и обема на поръчката“ следва да се разбират 
следните дейности: СМР/СРР по полагане на тръби и изкопи на терен или площадка или 
игрище.

Участник може да покрие изискването за извършени от него СМР/СРР с един или 
няколко обекта. Възложителят не поставя изискване за обем СМР/СРР.“

От представената от участника информация в еЕЕДОП са декларирани следните 
извършени строителни дейности:

„Изграждане на две спортни площадки в е. Хитрино, община Хитрино -  
игрище за мини футбол с изкуствена трева, игрище за тенис и баскетбол с каучукова 
настилка, ремонт на ограда и трибуни“, сума -  93492,13 лв., начална дата -  20.03.2018 и 
крайна дата -  11.05.2018, получател -  община Хитрино;

Проектиране и изграждане на многофункционално игрище за тенис и мини 
футбол с изкуствена трева, ограда и осветление в Национална футболна база на БФС в 
Бояна, сума -  240440лв., начална дата -  22.02.2018, крайна дата -  06.06.2018 и получател 
-  Български футболен съюз.

От представената в еЕЕДОП информация комисията не може да установи 
съответствие с поставеното от Възложителя изискване за „дейности, сходни с предмета 
и обема на поръчката, а именно: „СМР/СРР по полагане на тръби и изкопи на терен или 
площадка или игрище“. Същият обаче, е декларирал изпълнение на идентични дейности, 
а в обявлението за обществена поръчка е поставено условието участникът да е изпълнил 
идентични или сходни дейности. По този начин участникът покрива изискванията на 
този критерий за подбор.

>  Относно информацията за разполагане с персонал и ръководен състав с 
определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката:

От представената в еЕЕДОП информация за техническия ръководител -  Виктор 
Алексиев, комисията не може да установи съответствие на изискването за лицето „да има 
опит като технически ръководител поне на един въведен в експлоатация строителен 
обект“.

От информацията за координатор по безопасност и здраве, комисията не може да 
установи съответствие с изискването за „опит като КБЗ минимум 1 година“. Посочено е 
само „работи на всички обекти на фирмата“.

От информацията за лицето определено като отговорник по контрола на качеството, 
комисията не може да установи съответствие с изискването за „Професионален опит: 
като отговорник по контрола на качеството при изпълнение на строителство на минимум 
един въведен в експлоатация строителен обект“, посочени са два обекта от 
информацията за тях не е ясно дали са въведени в експлоатация и каква точно е била 
ролята на лицето в тях.

За лицата е декларирано, че притежават изискуемите удостоверения.

^  Относно информацията за инструментите, съоръженията и техническото 
оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката:
Участника е декларирал, че разполага с минимално необходимия брой и видове 
механизация/машини/ посочени в обявлението за поръчка и документацията за 
обществена поръчка. Информацията е представена в Част IV, Раздел В, „Технически и 
професионални способности”, поле „Инструменти, съоръжения или техническо 
оборудване”, от еЕЕДОП.



III. Относно оферта с вх. № 5300-2710-10/09.11.2018 г. от 16:39 ч. на участника 
ЕТ "НАДЕЖДА-Надежда Христова", с ЕИК: 814211360; с адрес за кореспонденция: 
град Велико Търново, ПК 5000, улица: „Моско Москов“, № 17, ет.2, телефон: 
+359 887 78 46 48; ел. поща: n_transport@abv.bg. Лице за контакти - Надежда 
Христова

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на представените от 
участниците документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и констатира 
следното:

Участника е представил еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от физическото 
лице -  търговец - Надежда Христова. В еЕЕДОП участника е декларирал в част II. 
Информация за икономическия оператор, в раздел „В“ и „Г“, че няма да ползва 
капацитета на други субекти и подизпълнител.

По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на зададените от възложителя основания за 
изключване в Част III, раздели А, Б, В и Г на представения еЕЕДОП.

По отношение на изискването за годност:
В част IV: Критерий за подбор, в б .“А“ относно „Вписване в съответен професионален 
регистър“, участника е отговорил с отговор „ДА“ посочил е линк - 
http://register.ksb.bg/pub view.php?id members=5853, към национална база данни, в които 
се съдържат декларираните обстоятелства. При направената от комисията проверка на 
информацията от посоченият линк, се установи че участника има изискуемата I група, 
III категория.

>  По отношение на изискването за технически и професионални способности:
Съгласно документацията за обществена поръчка, „Участникът декларира в Единния 
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата 
по отношение на строителството изпълнено през последните пет години, считано от 
датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета на поръчката. 
Посочва се информацията, необходима да се установи съответствие с изискванията на 
възложителя.

Минимално ниво по т. 1:
Участникът да е изпълнил дейност/и с предмет и обем, идентични или сходни с тези на 
поръчката, за последните 5 години от датата на подаване на офертата.
Под „дейности, сходни с предмета и обема на поръчката“ следва да се разбират следните 
дейности: СМР/СРР по полагане на тръби и изкопи на терен или площадка или игрище.

Участник може да покрие изискването за извършени от него СМР/СРР с един или 
няколко обекта. Възложителят не поставя изискване за обем СМР/СРР.“
От представената от участника информация в еЕЕДОП са декларирани следните 
извършени строителни дейности: - „Водоснабдяване на с. Горско Ново село и с. Родина 
от водоснабдителната система на гр. Златарица“, изпълнител: ДЗЗД: ХИДРО ЕН 
ТРЕЙС“, с вкл. ЕТ „Надежда -  Надежда Христова“ в обединението. Изпълнени дейности 
от ЕТ „Надежда -  Надежда Христова“ са доставка и монтаж на РЕ тръби над 4 400м„ 
изкоп земни почви над 5000м.куб, сума -  667307.28 лв„ начална дата- 29.09.2014, крайна
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дата -  20.02.2015, получател -  Община Златарица. Посочен е линк от където е достъпна 
информация.
Участника е представил информация за изпълнени идентични или сходни дейности с 
тези на поръчката за последните 5 години от датата на подаване на оферта.

> Относно информацията за разполагане е персонал и ръководен състав с 
определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката:
От представената в еЕЕДОП информация за техническия ръководител -  Лиляна Иванова, 
комисията не може да установи съответствие на изискването за лицето да има „общ 
професионален опит -  минимум 3 години“.
От информацията за координатор по безопасност и здраве, комисията не може да 
установи съответствие е изискването за „опит като КБЗ минимум 1 година“.
От информацията за лицето определено като отговорник по контрола на качеството, 
комисията не може да установи съответствие е изискването за „Професионален опит: 
като отговорник по контрола на качеството при изпълнение на строителство на минимум 
един въведен в експлоатация строителен обект“.
За лицата е декларирано, че притежават изискуемите удостоверения.
Извън минимално изискуемият персонал и ръководен състав, участникът е декларирал 
информация и за разполагане с допълнителен персонал.

>  Относно информацията за инструментите, съоръженията и техническото 
оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката:
Участника е декларирал, че разполага е минимално необходимия брой и видове 
механизация/машини/ посочени в обявлението за поръчка и документацията за 
обществена поръчка. Информацията е представена в Част IV, Раздел В, „Технически и 
професионални способности”, поле „Инструменти, съоръжения или техническо 
оборудване”, от еЕЕДОП.

В съответствие е 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 допълнителна информация. 
Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, 
които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, 
ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП новия ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които 
могат самостоятелно да представляват участника.

Съгласно чл. 62, ал. 2 от ЗОП, когато по основателна причина участник не е в 
състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже 
своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който 
възложителят приеме за подходящ.

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 протокол е 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.

Отговорът 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 запечатан непрозрачна 
опаковка.

Информацията се адресира до председателя на комисията с посочване „Отговор 
на писмо с изходящ номер“, като се посочва изходящ номер на приложното писмо за 
изпращане на настоящия протокол.

Комисията приключи работа в 15,30 ч. и насрочи следващо заседание след 
получаване на отговорите на участниците по констатациите в настоящия протокол.

Настоящият протокол се състави в един екземпляр и в съответствие с чл. 54 ал.8 
от ППЗОП ще бъде публикуван на профила на купувача на Община Велико Търново.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кеч&в^- Директор на дирекция „Строителство и 
устройство на територията” в Община Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:

А
„Обществени поръчки”:

2. Явор Иванов - Юрисконсулт Дирекция ОП;

......................................................... ' - к ......................................
3. инж. Цанко Бояджиев - Н ^алник даа отдел „Техническа инфраструктура”;

......................... ' Г / К г -  ................у  •

4. Петко Павлов^ Директор ОП „Спортни имоти и прояви“ при Община Велико Търново
•/ у \ у  -

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


