
ПРОТОКОЛ 1

Днес, 27.02.2019 г. в 14:00 ч., в стая № 504 в сградата на Община Велико 
Търново, комисията от длъжностни лица по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със 
Заповед № РД 22 -  358/27.02.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, със задача: 
да разгледа и оцени офертите, представени в отговор на обява с № ОБ - 3/19.02.2019 г. 
за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на чл.
187, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, започна разглеждането на постъпилите оферти във връзка с 
участие в обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически проект и 
упражняване на авторски надзор по обособени позиции“:
Обособена позиция № 1: „Изготвяне на технически проект и упражняване на 
авторски надзор за обект: Мост над река Янтра между с. Леденик и с. Шемшево 
на общински път VTR 2026 „/път 1-4/ - с. Леденик -  с. Шемшево /GAB 2110/” 
Обособена позиция № 2: „Изготвяне на технически проект и упражняване на 
авторски надзор за обект: Стоманобетонов мост над река Белица на общински 
път VTR 1010 „/път 1-5/ - Дебелец -  жп гара Дебелец -  Велико Търново, кв. 
Ч олаковциул. „Сан Стефано“ (GAB 3110)“ с ID 9085817.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. Георги Камарашев - Заместник-кмет „Строителство и 
устройство на територията” на Община Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:
1. инж. Цанко Бояджиев -  Началник на отдел „Техническа инфраструктура“ в Община 
Велико Търново
2. инж. Ивайло Дачев -  Главен експерт в отдел „Техническата инфраструктура“ в 
Община Велико Търново
3. Михаела Чаушева -  Младши експерт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община 
Велико Търново
4. Трета Маринова -  Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община 
Велико Търново

Със 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, както и да ги оцени. Комисията да класира 
участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от 
възложителя условия.

В първоначално определения в обява № ОБ-3/19.02.2019 г. за обществената 
поръчка срок са постъпили четири оферти.

След запознаване със списъка с участниците, членовете на комисията подписаха 
декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.

Комисията пристъпи към отваряне, разглеждане и оценка на постъпилите 
оферти по реда на тяхното постъпване.



I. Оферта c вх. № 5300-17279-1/26.02.2019 г. от 09:59 часа на „Проджект 
Планинг енд Мениджмънт“ ООД, гр. София, ул. „Княз Борис I“ № 98А тел.: 02/ 953 
35 67, e-mail: ppm@ppm.bg. участващ за позиция № 1 и позиция № 2 съдържа:

1. Заявление за участие, в т.ч. опис на документите и информацията, съдържащи 
се в офертата (Примерен образец №1), подписано и подпечатано от Борислав Стоянов -  
Управител -  2 стр.

2. Представяне на участника (Образец № 2.1), подписано и подпечатано от 
Борислав Стоянов -  Управител -  1 стр.

3. Представяне на участника (Образец № 2.2), подписано и подпечатано от 
Борислав Стоянов -  Управител -  1 стр.

4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от 
Закона за обществените поръчки (Образец № 5), подписана и подпечатана от Борислав 
Стоянов -  Управител -  1 стр.

5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от 
Закона за обществените поръчки (Образец № 5), подписана и подпечатана от Дойчин 
Стоянов -  Управител -  1 стр.

6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от Закона за 
обществените поръчки (Образец № 6), подписана и подпечатана от Борислав Стоянов -  
Управител -  1 стр.

7. Декларация по чл. 66, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (Образец № 7), 
подписана и подпечатана от Борислав Стоянов -  Управител -  1 стр.

8. Списък на екип (Образец № 9), подписан и подпечатан от Борислав Стоянов -  
Управител-2 1  стр.

9. Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на обществената 
поръчка (Образец № 10), подписан и подпечатан от Борислав Стоянов -  Управител -  2 
стр.

10. Заверено копие на Референция от Община Брусарци -  1 стр.
11. Заверено копие на Референция от Община Котел -  1 стр.
12. Декларация по Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици (Образец № 11), 
подписана и подпечатана от Борислав Стоянов -  Управител -  1 стр.

13. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 
(Образец № 12), подписана и подпечатана от Борислав Стоянов -  Управител -  1 стр.

14. Техническо предложение по Образец № 3.1, подписано и подпечатано от 
Борислав Стоянов -  Управител -  1 стр.

15. Техническо предложение по Образец № 3.2, подписано и подпечатано от 
Борислав Стоянов -  Управител -  1 стр.

16. Обяснителна записка, подписана и подпечатана от Борислав Стоянов -  
Управител -  20 стр.

17. Ценово предложение по Образец № 4.1, подписано и подпечатано от Борислав 
Стоянов -  Управител -  2 стр.

Предложена цена за „Изготвяне на технически проект и упражняване на 
авторски надзор по обособени позиции “

Обособена позиция № 1: „Изготвяне на технически проект и упражняване на 
авторски надзор за обект: Мост над река Янтра между с. Леденик и с. Шемшево на 
общински път VTR 2026 ,,/път 1-4/ - с. Леденик -  с. Шемшево /GAB 2110/”: 7 800,00 
/седем хиляди и осемстотин/ лева без ДДС, 9 360,00 /девет хиляди триста и 
шестдесет/ лева с ДДС.

18. Ценово предложение по Образец № 4.2, подписано и подпечатано от Борислав 
Стоянов — Управител -  2 стр.
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Предложена цена за „Изготвяне на технически проект и упражняване на 
авторски надзор по обособени позиции “

Обособена позиция № 2: „ Изготвяне на технически проект и упражняване на 
авторски надзор за обект: Стоманобетонов мост над река Белица на общински път 
VTR 1010 ,,/път 1-5/ - Дебелец -  жп гара Дебелец -  Велико Търново, кв. Чолаковци“, ул. 
„Сан Стефано“ (GAB 3110)“: 23 000 /двадесет и три хиляди/ лева без ДДС, 27 600 
/двадесет и седем хиляди и шестстотин/ лева с ДДС.

След анализ на представените документи, комисията констатира, че участникът е 
представил всички изискуеми документи, налице е съответствие с изискванията за 
лично състояние, както и, че същият отговаря на поставените от Възложителя критерий 
за подбор.

Комисията единодушно прие да допусне участника до разглеждане на 
техническото му предложение поради следните мотиви:

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

намерение да възлага изпълнението на поръчката на подизпълнители.

По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 
7 от ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, липсата 
на свързаност с друг участник и липсата на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, 
посочени в обявата, чрез представяне на подписани Декларации -  Образци №5 , 6 ,  11 и 
12.

По отношение на изискванията за технически и професионални способности:
Съгласно изискванията на документацията в част II Критерии за подбор на 

участниците. Минимални изисквания и документи за доказване, т. 3.1. Участникът 
следва да е изпълнил минимум едно проектиране с предмет и обем идентичен или 
сходен с предмета на поръчката през последните 3 години, считано от датата на 
подаване на офертата.

* Под идентичен предмет на настоящата обществена поръчка и за двете 
обособени позиции се разбира изготвяне на проекти във фаза „ технически проект “ за 
изграждане ши ремонт на мостово съоръжение.

* Под услуги с предмет сходен с предмета на настоящата обществена поръчка 
за двете позиции, следва да се разбира проектиране на пътна инфраструктура и/ши 
транспортна техническа инфраструктура и/ши съоръжения към нея и/ши на части 
от тях.

За доказване на съответствието с изискването на т. 3.1., участникът декларира в 
Декларация -  Образец № 10 Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на 
поръчката, през последните 3 години, е попълнени стойности, датите и получателите, 
заедно с доказателства, съгласно чл. 64, ал. 1, т.2 от ЗОП.

Участник, който участва и за двете обособени позиции, доказва съответствието е 
посоченото изискване за всяка една от позициите.



Доказателствата за извършеното проектиране могат да бъдат представени под 
формата на: удостоверение, издадено от получателя или от друг компетентен орган 
и/или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за 
извършената услуга или други документи доказващи изпълнената услуга.

Участникът „Проджект Планинг енд Мениджмънт“ ООД е представил 
изискуемата информация в Списък на услугите -  Образец № 10. Участникът е 
посочил, че е изготвил „Технически инвестиционен проект за основен ремонт и 
укрепване на Стоманобетонов мост при ССП на р. Лом в землището на с. Василовци, 
Община Брусарци“ за Община Брусарци“ и „Изготвяне на работен проект за обект: 
Рехабилитация (основен ремонт) на общински път: БЬУ 1004 за с. Жеравна в участъка 
от кръстовището с Път П-48 (км 0+000) до входа на с. Жеравна (км 5+600) и Изготвяне 
на работен проект за обект: Рехабилитация (основен ремонт) на общински път БЬУ 
1003 за с. Медвен в участъка от кръстовището с Път П-48(км 0+000) до кръстовището с 
път Ш-7006 (км 4+800) за Община Котел. Съответствието е поставените минимални 
изисквания се установява, чрез представената информация от участника в Списък 
на услугите -  Образец № 10 и представените заверени копия на Референции от Община 
Брусарци и Община Котел.

Съгласно изискванията на документацията в част II Критерии за подбор на 
участниците. Минимални изисквания и документи за доказване, т. 3.2. Участниците 
следва да разполагат с ключови експерти, които ще използват при изпълнението 
на обществената поръчка, които да отговарят на следните минимални изисквания 
за професионална квалификация и опит, както следва:

За обособена позиция № Г.
Ръководител на проектантския екип:

У образование: висше в областта на транспортното строителство.
У наличие на пълна проектантска правоспособност по посочената специалност, 

съгласно изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в 
инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) или призната професионална
квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации 
за чуждестранни лица.

У професионален опит: минимум 3 години опит в проектирането;

Двама проектанти по част „Пътна“ и част „Организация на движението и 
временна организация на движението“

У образование: висше в областта на транспортното строителство.
У наличие на пълна проектантска правоспособност по посочената специалност, 

съгласно изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в 
инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) или призната професионална
квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации 
за чуждестранни лица.

У общ професионален опит: минимум 3 години опит в проектирането за всеки 
проектант;

Един проектант по част „Геодезия“
У образование: висше в областта на геодезията.
У наличие на пълна проектантска правоспособност по посочената специалност, 

съгласно изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в
инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) или призната професионална



квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации 
за чуждестранни лица.

^  общ професионален опит: минимум 3 години опит в проектирането;

Един проектант по част „Електрическа -  улично осветление“
^  образование: висше в областта на електроинженерството.
^  наличие на пълна проектантска правоспособност по посочената специалност, 

съгласно изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в 
инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) или призната професионална 
квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации 
за чуждестранни лица.

^  общ професионален опит: минимум 3 години опит в проектирането;

Един проектант по част „Геология“
^  образование: висше в областта на геологията.
^  наличие на пълна проектантска правоспособност по посочената специалност, 

съгласно изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в 
инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) или призната професионална 
квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации 
за чуждестранни лица.

^  общ професионален опит: минимум 3 години опит в проектирането;

Един проектант по част „Строителни конструкции“ 
образование: висше в областта на строителното инженерство.

^  наличие на пълна проектантска правоспособност по посочената специалност, 
съгласно изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в 
инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) или призната професионална 
квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации 
за чуждестранни лица.

^  общ професионален опит: минимум 3 години опит в проектирането;

Един проектант по част „Съобщителна“ 
образование: висше в областта на електроинженерството.

^  наличие на пълна проектантска правоспособност по посочената специалност, 
съгласно изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в 
инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) или призната професионална 
квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации 
за чуждестранни лица.

^  общ професионален опит: минимум 3 години опит в проектирането;

Един проектант по част „Хидрология -  хидроложки доклад и хидравлически 
изчисления“

^  образование: висше в областта на хидротехническото строителство или 
хидромелиоративното строителство.

^  наличие на пълна проектантска правоспособност по посочената специалност, 
съгласно изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в 
инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) или призната професионална



квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации 
за чуждестранни лица.

^  общ професионален опит: минимум 3 години опит в проектирането;

Трима проектанта по част „План за безопасност и здраве“, част „Пожарна 
безопасност“ и част „План за управление на строителните отпадъци“

^  образование: висше с инженерна квалификация.
^  удостоверение от КИИП за пълна проектантска правоспособност по 

интердисциплинарна част пожарна безопасност, сертификат за завършен курс на 
обучение „Нормативен контекст, основни положения и практически указания по 
приложението на Наредба за управление на строителните отпадъци и влагането 
на строителни рециклирани материали“ или еквивалент или призната 
професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални 
квалификации за чуждестранни лица.

^  общ професионален опит: минимум 3 години опит в проектирането за всеки 
проектант;

За обособена позиция № 2:
Ръководител на проектантския екип:

^  образование: висше в областта на транспортното строителство.
^  наличие на пълна проектантска правоспособност по посочената специалност, 

съгласно изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в 
инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) или призната професионална
квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации 
за чуждестранни лица.

^  професионален опит: минимум 3 години опит в проектирането;

Двама проектанти по част „Пътна“, част „Организация и безопасност на 
движението“ и част „Временна организация на движението“

^  образование: висше в областта на транспортното строителство.
^  наличие на пълна проектантска правоспособност по посочената специалност, 

съгласно изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в 
инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) или призната професионална
квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации 
за чуждестранни лица.

^  общ професионален опит: минимум 3 години опит в проектирането за всеки 
проектант;

Един проектант по част „Геодезия“
^  образование: висше в областта на геодезията.
^  наличие на пълна проектантска правоспособност по посочената специалност, 

съгласно изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в
инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) или призната професионална
квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации 
за чуждестранни лица.

^  общ професионален опит: минимум 3 години опит в проектирането;

Един проектант по част „Строителни конструкции“
^  образование: висше в областта на строителното инженерство.

наличие на пълна проектантска правоспособност по посочената специалност, 
съгласно изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в



инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) или призната професионална 
квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации 
за чуждестранни лица.

У общ професионален опит: минимум 3 години опит в проектирането;

Един проектант по част „Хидротехническа“
У образование: висше в областта на хидротехническото строителство.
У наличие на пълна проектантска правоспособност по посочената специалност, 

съгласно изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в 
инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) или призната професионална 
квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации 
за чуждестранни лица.

У общ професионален опит: минимум 3 години опит в проектирането;

Един проектант по част „Хидрология -  хидроложки доклад и хидравлически 
изчисления“

У образование: висше в областта на хидротехническото строителство или 
хидромелиоративното строителство.

У наличие на пълна проектантска правоспособност по посочената специалност, 
съгласно изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в 
инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) или призната професионална 
квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации 
за чуждестранни лица.

У общ професионален опит: минимум 3 години опит в проектирането;

Трима проектанти по част „План за безопасност и здраве“, част „Пожарна 
безопасност“ и част „План за управление на строителните отпадъци“

У образование: висше с инженерна квалификация.
У удостоверение от КИИП за пълна проектантска правоспособност по 

интердисциплинарна част пожарна безопасност, сертификат за завършен курс на 
обучение „Нормативен контекст, основни положения и практически указания по 
приложението на Наредба за управление на строителните отпадъци и влагането 
на строителни рециклирани материали“ или еквивалент или призната 
професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални 
квалификации за чуждестранни лица.

У общ професионален опит: минимум 3 години опит в проектирането за всеки 
проектант;

За посочените по горе лица, се приемат специалности, квалификация, 
правоспособност, образование еквивалентни на посочените.

Участниците трябва да имат предвид, че при изпълнение на поръчката следва да 
използват посочените от тях в офертата експерти. Всяка промяна следва да бъде 
мотивирана от Изпълнителя и одобрена от Възложителя.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Посочените от участника проектанти могат да съчетават повече от една 

експертна позиция в предложения екип за изпълнение на проектирането, ако 
отговарят на поставените от Възложителя минимални изисквания за



съответната позиция и притежават съответните валидни удостоверения, 
изискващите се за съответната част от техническия проект.

Участник може да участва по различни обособени позиции с предложени от 
него едни и същи технически лица.

ВАЖНО:
Възложителят няма да сключи договор с участник, който към момента на 

сключване на договор не представи за всички предложени специалисти 
удостоверения за пълна проектантска правоспособност от Камара на 
инженерите в инвестиционното проектиране в България, или призната 
професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални 
квалификации за чуждестранни лица.

- Участникът декларира в Приложение № 9 - Списък на екип, информация, в 
съответствие с т. 3.2, за лицата които ще бъдат ангажирани с изпълнението на 
поръчката, в който посочва образователна и професионална квалификация на лицата. 
Тук участникът следва да представи информация за:

- име, презиме и фамилия на лицето;
- данни за документа за придобито образование- учебно заведение, номер на 

диплома, образователно-квалификационна степен, професионално направление и 
специалност;

- данни за документа за придобита пълна проектантска - номер на 
удостоверението, професионална квалификация;

- позиция на лицето в екипа за изпълнението на дейностите;
- професионален опит в години.

Участникът е посочил списък на екип от 10 експерти притежаващи изисканото 
образование, професионална компетентност и професионален опит, като е представил 
исканата информация в нейната пълнота. Така се установява, че участникът отговаря на 
определените в документацията минималните изисквания на Възложителя, чрез 
представената информация в Приложение № 9 - Списък на екип.

И. Оферта е вх. № 5300-18422-2/26.02.2019 г. от 10:56 часа на „Фрибул“ ООД, 
гр. Варна, ул. „Цар Асен“ № 11 А, ет. 2 тел.: 052/ 604 603, e-mail: info@fribul.com. 
лице за контакт -  арх. Юлия Железова, участващ за позиция № 1 и позиция № 2, 
съдържа:

1. Заявление за участие в т.ч. опис на документите и информацията, съдържащи 
се в офертата (Примерен образец №1), подписано и подпечатано от Юлия Железова и 
Живко Железов -  Управители -  2 стр.

2. Представяне на участника (Образец № 2.1), подписано и подпечатано от Юлия 
Железова и Живко Железов -  Управители -  2 стр.

3. Представяне на участника (Образец № 2.2), подписано и подпечатано от Юлия 
Железова и Живко Железов -  Управители -  2 стр.

4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от 
Закона за обществените поръчки (Образец № 5), подписана и подпечатана от Юлия 
Железова и Живко Железов -  Управители -  1 стр.

5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от Закона за 
обществените поръчки (Образец № 6), подписана и подпечатана от Юлия Железова и 
Живко Железов -  Управители -  1 стр.

6. Декларация по чл. 66, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (Образец № 7), 
подписана и подпечатана от Юлия Железова и Живко Железов -  Управители -  2 стр.
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7. Списък на екип (Образец № 9) за обособена позиция № 1, подписан и 
подпечатан от Юлия Железова и Живко Железов -  Управители- 3 стр.

8. Списък на екип (Образец № 9) за обособена позиция № 2, подписан и 
подпечатан от Юлия Железова и Живко Железов -  Управители- 3 стр.

9. Заверени копия на 7 броя Удостоверения за Пълна проектантска 
правоспособност -  7 стр.

10. Заверено копие на Сертификат № 979/16.09.2014 на арх. Ж. Железов за 
завършен курс „Нормативен контекст, основни положения и практически указания по 
приложението на НАРЕДБА за управление на Строителните отпадъци и за влагане на 
рециклирани строителни материали -  1 стр.

11. Заверено копие на Удостоверение № 00623/09.07.2013 г. на арх. Ж. Железов за 
успешно завършен курс по пожарна безопасност

12. Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на обществената 
поръчка (Образец № 10), подписан и подпечатан от Юлия Железова и Живко Железов -  
Управители -  2 стр.

13. Заверено копие на договор между Участника и Академия на Министерство на 
вътрешните работи -  8 стр.

14. Заверено копие на Договор между Участника и Община Суворово -  7 стр.
15. Декларация по Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици (Образец № 11), 
подписана и подпечатана от Юлия Железова и Живко Железов -  Управители -  2 стр.

16. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 
(Образец № 12), подписана и подпечатана от Юлия Железова и Живко Железов -  
Управители -  1 стр.

17. Техническо предложение по Образец № 3.1, подписано и подпечатано от 
Юлия Железова и Живко Железов -  Управители -  3 стр.

18. Техническо предложение по Образец № 3.2, подписано и подпечатано от 
Юлия Железова и Живко Железов -  Управители -  4 стр.

19. Ценово предложение по Образец № 4.1, подписано и подпечатано от Юлия 
Железова и Живко Железов -  Управители -  2 стр.
Предложена цена за „ Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски 
надзор по обособени позиции “

Обособена позиция № 1: „Изготвяне на технически проект и упражняване на 
авторски надзор за обект: Мост над река Янтра между с. Леденик и с. Шемшево на 
общински път VTR 2026 ,,/път 1-4/ - с. Леденик -  е. Шемшево /GAB 2110/”: 9 500,00 
/девет хиляди и петстотин/ лева без ДДС, 11 400,00 /единадесет хиляди и 
четиристотин/ лева с ДДС.
Предложена цена за „ Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски 
надзор по обособени позиции “

20. Ценово предложение по Образец № 4.2, подписано и подпечатано от Юлия 
Железова и Живко Железов -  Управители -  2 стр.

Обособена позиция № 2: „Изготвяне на технически проект и упражняване на 
авторски надзор за обект: Стоманобетонов мост над река Белица на общински път 
VTR 1010 ,,/път 1-5/ -Дебелец -  жп гара Дебелец -  Велико Търново, кв. Чолаковци“, ул. 
„Сан Стефано“ (GAB 3110)“: 28 000,00 /двадесет и осем хиляди/ лева без ДДС, 
33 600,00 /тридесет и три хиляди и шестстотин/ лева с ДДС.

Комисията констатира следните непълноти, нередности и липсващи 
документи в представената от участника оферта:



По отношение на изискванията за технически и професионални способности:
Съгласно изискванията на документацията в част II Критерии за подбор на 

участниците. Минимални изисквания и документа за доказване, т. 3.1. Участникът 
следва да е изпълнил минимум едно проектиране с предмет и обем идентичен или 
сходен с предмета на поръчката през последните 3 години, считано от датата на 
подаване на офертата.

* Под идентичен предмет на настоящата обществена поръчка и за двете 
обособени позиции се разбира изготвяне на проекти във фаза „ технически проект “ за 
изграждане ши ремонт на мостово съоръжение.

* Под услуги с предмет сходен с предмета на настоящата обществена поръчка 
за двете позиции, следва да се разбира проектиране на пътна инфраструктура и/ши 
транспортна техническа инфраструктура и/ши съоръжения към нея и/ши на части 
от тях.

За доказване на съответствието с изискването на т. 3.1., участникът декларира в 
Декларация -  Образец № 10 Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на 
поръчката, през последните 3 години, с попълнени стойности, датите и получателите, 
заедно с доказателства, съгласно чл. 64, ал. 1, т.2 от ЗОП.

Участник, който участва и за двете обособени позиции, доказва съответствието с 
посоченото изискване за всяка една от позициите.

Доказателствата за извършеното проектиране могат да бъдат представени под 
формата на: удостоверение, издадено от получателя или от друг компетентен орган 
и/или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за 
извършената услуга или други документи доказващи изпълнената услуга.

Участникът „Фрибул“ ООД е представил изискуемата информация в Списък на 
услугите -  Образец № 10. Участникът е посочил, че е изпълнил следните услуги: 
„Проектиране на обект: Изграждане на полигон за симулации и внедряване на 
съвременни компютърни технологии Подобект № 1: Сграда за тактическо и друго 
практическо обучение, Подобект № 2: Сграда за разпит и задържане на лица и 
команден пункт, Позиция № 3: Площад за практическо обучение по направление на 
дейност масови мероприятия Проектиране на улици с дължина над 600 м.“ за Академия 
на Министерство на вътрешните работи и „Проектиране на техническа и транспортна 
инфраструктура към ОУП Суворово“ за Община Суворово.

Участникът НЕ Е изпълнил изискването за представяне на доказателства, 
съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, от които да е видно, че услугите са действително 
изпълнени (документи, удостоверяващи изпълнение, като удостоверения, приемо- 
предавателни протоколи, фактури и други документи, доказващи действително 
изпълнение). Представените копия на договори не доказват действително изпълнение.

III. Оферта с вх. № 5300-2497-1/26.02.2019 г. от 10:58 часа на ДЗЗД „АЛФА- 
ТЕКС“, гр. София, ул. „Боговец“ бл. 38, вх. В, ап. 10, тел.: 0895 511 138, e-mail:
3.14office@gmaiI.com , лице за контакт -  Камен Белчев, участващ за позиция № 1 и 
позиция № 2, съдържа:

1. Заявление за участие в т.ч. опис на документите и информацията, съдържащи 
се в офертата (Примерен образец №1), подписано и подпечатано от Камен Белчев -  
Представляващ -  2 стр.
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2. Представяне на участника (Образец № 2.1), подписано и подпечатано Камен 
Белчев -  Представляващ -  3 стр.

3. Представяне на участника (Образец № 2.2), подписано и подпечатано от Камен 
Белчев -  Представляващ -  3 стр.

4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от 
Закона за обществените поръчки (Образец № 5), подписана и подпечатана от Камен 
Белчев — Представляващ -  1 стр.

5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от Закона за 
обществените поръчки (Образец № 6), подписана и подпечатана от Камен Белчев -  
Представляващ -  1 стр.

6. Декларация по чл. 66, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (Образец № 7), 
подписана и подпечатана от Камен Белчев -  Представляващ -  2 стр.

7. Списък на екип (Образец № 9), подписан и подпечатан от Камен Белчев -  
Представляващ -  7 стр.

8. Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на обществената 
поръчка (Образец № 10), подписан и подпечатан от Камен Белчев -  Представляващ -  1 
стр.

9. Декларация по Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици (Образец № 11), 
подписана и подпечатана от Камен Белчев -  Представляващ -  2 стр.

10. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 
(Образец № 12), подписана и подпечатана от Камен Белчев -  Представляващ -  2 стр.

11. Заверено копие на Договор от 05.11.2018 г. за създаване на Дружество по ЗЗД 
„АЛФА-ТЕКС“ между „Рутекс“ ООД и „Алфа пи проджект“ ООД -  3 стр.

12. Заверено копие на Анекс от 14.12.2018 г. към Договор от 05.11.2018 г. за 
създаване на Дружество по ЗЗД „АЛФА-ТЕКС“ -  1 стр.

13. Заверено копие на Анекс № 3 от 20.02.2019 г. към Договор от 05.11.2018 г. за 
създаване на Дружество по ЗЗД „АЛФА-ТЕКС“ -  2 стр.

14. Техническо предложение по Образец № 3.1, подписано и подпечатано от 
Камен Белчев -  Представляващ -  1 стр

15. Обяснителна записка -  Приложение към Образец № 3.1. -  20 стр.
16. Техническо предложение по Образец № 3.2, подписано и подпечатано от 

Камен Белчев -  Представляващ -  1 стр.
17. Обяснителна записка -  Приложение към Образец № 3.2. -  20 стр.
18. Ценово предложение по Образец № 4.1, подписано и подпечатано от Камен 

Белчев -  Представляващ -  2 стр.
Предложена цена за „ Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски 
надзор по обособени позиции “

Обособена позиция № 1: „Изготвяне на технически проект и упражняване на 
авторски надзор за обект: Мост над река Янтра между с. Леденик и с. Шемшево на 
общински път VTR 2026 ,,/път 1-4/ - с. Леденик -  с. Шемшево /GAB 2110/”: 9 500,00 
/девет хиляди и петстотин/ лева без ДДС, 11 400,00 /единадесет хиляди и 
четиристотин/ лева с ДДС.

19. Ценово предложение по Образец № 4.2, подписано и подпечатано от Камен 
Белчев -  Представляващ -  2 стр.
Предложена цена за „Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски 
надзор по обособени позиции “

Обособена позиция № 2: „ Изготвяне на технически проект и упражняване на 
авторски надзор за обект: Стоманобетонов мост над река Белица на общински път 
VTR 1010 ,,/път 1-5/ - Дебелец -  жп гара Дебелец -  Велико Търново, кв. Чолаковци“, ул.



„Сан Стефано“ (GAB 3110)“: 31950,00 /тридесет и една хиляди деветстотин и 
петдесет/ лева без ДДС, 38 340,00 /тридесет и осем хиляди триста и четиридесет/ 
лева с ДДС.

Комисията констатира следните непълноти, нередности и липсващи 
документи в представената от участника оферта:

В Образци № 2.1 и 2.2 -  Представяне на участника е посочен един и същ ЕИК за 
ДЗЗД „Алфа-текс“ и единият от участниците в него „Рутекс“ ООД. След справка в 
Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ се установява, че ЕИК на „Рутекс“ ООД не 
съвпада с този, които е посочен в Образци № 2.1 и 2.2.

Подизпълнители и трети лица:
Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага изпълнението на 

поръчката на подизпълнители, но не е посочил дали ще използва капацитета на трети 
лица.

Участникът следва да представи нови Образци № 2.1. и № 2.2 - Представяне на 
участника, където в т. 5 да посочи дали ще използва капацитета на трети лица.

По отношение на изискванията към личното състояние:
От образци № 2.1 и 2.2 -  Представяне на участника за съответните позиции е 

видно, че Участникът ДЗЗД „Алфа-текс“ обединява две други юридически лица -  
„Рутекс“ ООД и „Алфа пи проджект“ ООД. В подкрепа на това е и представеното 
заверено копие на Договор за създаване на ДЗЗД „Алфа-текс“ и анекси към него. 
Съгласно изискванията на чл. 97, ал. 6 от ППЗОП (действащ към момента на откриване 
на обявата) Декларация -  Образец № 5 се подписва от лицата, които представляват 
участника.

Предвид гореизложеното Участникът следва да декларира липсата на 
основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП за Всички участници в 
обединението, а именно: „Рутекс“ ООД и „Алфа пи проджект“ ООД и съответно 
представляващите ги лица, съгласно актуалната търговска регистрация, (за „Алфа пи 
проджект“ ООД -  Валентин Петков - Управител и за „Рутекс“ ООД -  Петър Стефанов - 
Управител и прокуристите Диана Иванова, Илиан Иванов и Теодор Стефанов)

Декларация образец № 6 за отсъствие на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от 
ЗОП също следва да бъде представена за „Рутекс“ ООД и „Алфа пи проджект“ ООД, 
подписана от представляващите ги лица.

По отношение на изискванията за технически и професионални способности:
Съгласно изискванията на документацията в част II Критерии за подбор на 

участниците. Минимални изисквания и документи за доказване, пи 3.1. Участникът 
следва да е изпълнил минимум едно проектиране с предмет и обем идентичен или 
сходен с предмета на поръчката през последните 3 години, считано от датата на 
подаване на офертата.

* Под идентичен предмет на настоящата обществена поръчка и за двете 
обособени позиции се разбира изготвяне на проекти във фаза „ технически проект “ за 
изграждане ши ремонт на мостово съоръжение.



* Под услуги с предмет сходен с предмета на настоящата обществена поръчка 
за двете позиции, следва да се разбира проектиране на пътна инфраструктура и/или 
транспортна техническа инфраструктура и/ши съоръжения към нея и/ти на части 
от тях.

За доказване на съответствието с изискването на т. З.1., участникът декларира в 
Декларация -  Образец № 10 Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на 
поръчката, през последните 3 години, с попълнени стойности, датите и получателите, 
заедно с доказателства, съгласно чл. 64, ал. 1, т.2 от ЗОП.

Участник, който участва и за двете обособени позиции, доказва съответствието с 
посоченото изискване за всяка една от позициите.

Доказателствата за извършеното проектиране могат да бъдат представени под 
формата на: удостоверение, издадено от получателя или от друг компетентен орган 
и/или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за 
извършената услуга или други документи доказващи изпълнената услуга.

Участникът ДЗЗД „АЛФА-ТЕКС“ е представил подписан и подпечатан Списък 
на услугите -  Образец № 10, но НЕ Е ПОПЪЛНИЛ изисканата информация за 
минимум едно проектиране с предмет сходен или идентичен с предмета на настоящата 
обществена поръчка през последните три години.

Участникът следва да представи нов Списък на услугите -  Образец № 10, 
който да съдържа информация доказваща съответствието с поставения критерии 
за подбор заедно с доказателства, съгласно чл. 64, ал. 1, т.2 от ЗОП.

Съгласно изискванията на документацията в част II Критерии за подбор на 
участниците. Минимални изисквания и документи за доказване, т. 3.2. Участниците 
следва да разполагат с ключови експерти, които ще използват при изпълнението 
на обществената поръчка, които да отговарят на следните минимални изисквания 
за професионална квалификация и опит, както следва:

За обособена позиция № 2:
Ръководител на проектантския екип:

У образование: висше в областта на транспортното строителство.
У наличие на пълна проектантска правоспособност по посочената специалност, 

съгласно изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в 
инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) или призната професионална 
квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации 
за чуждестранни лица.

У професионален опит: минимум 3 години опит в проектирането;

Двама проектанти по част „Пътна“, част „Организация и безопасност на 
движението“ и част „Временна организация на движението“

У образование: висше в областта на транспортното строителство.
У наличие на пълна проектантска правоспособност по посочената специалност, 

съгласно изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в 
инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) или призната професионална



квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации 
за чуждестранни лица.

У общ професионален опит: минимум 3 години опит в проектирането за всеки 
проектант;

Един проектант по част „Геодезия“
У образование: висше в областта на геодезията.
У наличие на пълна проектантска правоспособност по посочената специалност,

съгласно изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в
инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) или призната професионална
квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации
за чуждестранни лица.

У общ професионален опит: минимум 3 години опит в проектирането;
V

Един проектант по част „Строителни конструкции“
У образование: висше в областта на строителното инженерство.
■С наличие на пълна проектантска правоспособност по посочената специалност, 

съгласно изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в 
инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) или призната професионална 
квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации 
за чуждестранни лица.

У общ професионален опит: минимум 3 години опит в проектирането;

Един проектант по част „Хидротехническа“
У образование: висше в областта на хидротехническото строителство.
У наличие на пълна проектантска правоспособност по посочената специалност, 

съгласно изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в 
инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) или призната професионална 
квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации 
за чуждестранни лица.

У общ професионален опит: минимум 3 години опит в проектирането;

Един проектант по част „Хидрология -  хидроложки доклад и хидравлически 
изчисления“

У образование: висше в областта на хидротехническото строителство или 
хидромелиоративното строителство.

У наличие на пълна проектантска правоспособност по посочената специалност, 
съгласно изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в 
инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) или призната професионална 
квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации 
за чуждестранни лица.

У общ професионален опит: минимум 3 години опит в проектирането;

Трима проектанта по част „План за безопасност и здраве“, част „Пожарна 
безопасност“ и част „План за управление на строителните отпадъци“

■С образование: висше с инженерна квалификация.
■С удостоверение от КИИП за пълна проектантска правоспособност по 

интердисциплинарна част пожарна безопасност, сертификат за завършен курс на 
обучение „Нормативен контекст, основни положения и практически указания по



приложението на Наредба за управление на строителните отпадъци и влагането 
на строителни рециклирани материали“ или еквивалент или призната 
професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални 
квалификации за чуждестранни лица.

У общ професионален опит: минимум 3 години опит в проектирането за всеки 
проектант;

За посочените по горе лица, се приемат специалности, квалификация, 
правоспособност, образование еквивалентни на посочените.

Участниците трябва да имат предвид, че при изпълнение на поръчката следва да 
използват посочените от тях в офертата експерти. Всяка промяна следва да бъде 
мотивирана от Изпълнителя и одобрена от Възложителя.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Посочените от участника проектанти могат да съчетават повече от една 

експертна позиция в предложения екип за изпълнение на проектирането, ако 
отговарят на поставените от Възложителя минимални изисквания за 
съответната позиция и притежават съответните валидни удостоверения, 
изискващите се за съответната част от техническия проект.

Участник може да участва по различни обособени позиции с предложени от 
него едни и същи технически лица.

ВАЖНО:
Възложителят няма да сключи договор с участник, който към момента на 

сключване на договор не представи за всички предложени специалисти 
удостоверения за пълна проектантска правоспособност от Камара на 
инженерите в инвестиционното проектиране в България, или призната 
професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални 
квалификации за чуждестранни лица.

- Участникът декларира в Приложение № 9 - Списък на екип, информация, в 
съответствие с т. 3.2, за лицата които ще бъдат ангажирани с изпълнението на 
поръчката, в който посочва образователна и професионална квалификация на лицата. 
Тук участникът следва да представи информация за:

- име, презиме и фамилия на лицето;
- данни за документа за придобито образование- учебно заведение, номер на 

диплома, образователно-квалификационна степен, професионално направление и 
специалност;

- данни за документа за придобита пълна проектантска - номер на 
удостоверението, професионална квалификация;

- позиция на лицето в екипа за изпълнението на дейностите;
- професионален опит в години.

Участникът не е представил изисканата информация, тъй като в Приложение № 
9 -  Списък на екип НЕ Е посочил проектант по част „Хидротехническа“, съобразно 
изрично посоченото изискване за обособена позиция № 2. С така посочената 
информация, Участника не отговаря на поставените изисквания за обособена позиция 
№ 2 и следва да представи нов Списък на екип -  Приложение № 9 и/или други 
документи, които съдържат допълнена или променена информация доказваща 
съответствието с поставения критерий за подбор.



В представеното заверено копие на Анекс № 3 към договор за създаване на ДЗЗД 
„Алфа-текс“ в чл. 2 са разпределени дейностите предмет на поръчката и ресурсите на 
всеки от участниците в обединението. В посочените проектни части разпределени 
между участниците в обединението липсва част „Хидротехническа“, изрично изисквана 
съгласно условията на Обявата и приложенията към нея. Това също представлява 
несъответствие с поставените от Възложителя условия и е свързано с декларираните от 
участника лица за изпълнение на проектирането по съответните части.

IV. Оферта с вх. № 5300-10172-1/26.02.2019 г. от 14:12 часа на „БИЛДПЛАН- 
08“ ЕООД, гр. Велико Търново, ул. „Елин Пелин“ 24, тел.: 0887,507 054 e-mail:
buildplan Q8@abv.bg , лице за контакт -  Мирослав Димитров, участващ за обособена 
позиция № 2, съдържа:

1. Заявление за участие по опис на документите и информацията, съдържаща се в 
офертата (Примерен образец №1), подписано и подпечатано от Мирослав Димитров -  
Управител -  2 стр.

2. Представяне на участника (Образец № 2.2), подписано и подпечатано от 
Мирослав Димитров -  Управител -  2 стр.

3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от 
Закона за обществените поръчки (Образец № 5), подписана и подпечатана от Мирослав 
Димитров -  Управител -  1 стр.

4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от Закона за 
обществените поръчки (Образец № 6), подписана и подпечатана от Мирослав Димитров
-  Управител -  1 стр.

5. Декларация по чл. 66, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (Образец № 7), 
подписана и подпечатана от Мирослав Димитров -  Управител -  2 стр.

6. Списък на екип (Образец № 9), подписан и подпечатан от Мирослав Димитров
-  Управител -  4 стр.

7. Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на обществената 
поръчка (Образец № 10), подписан и подпечатан от Мирослав Димитров -  Управител -  
2 стр.

8. Декларация по Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици (Образец № 11), 
подписана и подпечатана от Мирослав Димитров -  Управител -  2 стр.

9. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие 
на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Образец № 12), 
подписана и подпечатана от Мирослав Димитров -  Управител -  1 стр.

10. Техническо предложение по Образец № 3.2, подписано и подпечатано от 
Мирослав Димитров -  Управител -  7 стр.

11. Ценово предложение по Образец № 4.2, подписано и подпечатано от 
Мирослав Димитров -  Управител -  2 стр.
Предложена цена за „ Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски 
надзор по обособени позиции “

Обособена позиция № 2: „ Изготвяне на технически проект и упражняване на 
авторски надзор за обект: Стоманобетонов мост над река Белица на общински път 
VTR 1010 ,,/път 1-5/ - Дебелец -  жп гара Дебелец -  Велико Търново, кв. Чолаковци“, ул. 
„ Сан Стефано “ (GAB 3110) “: 22 300,00 /двадесет и две хиляди и триста/ лева без ДДС, 
26 760,00 /двадесет и шест хиляди седемстотин и шестдесет/ лева с ДДС.

Комисията констатира следните непълноти, нередности и липсващи 
документи в представената от участника оферта:

mailto:Q8@abv.bg


Съгласно изискванията на документацията в част II Критерии за подбор на 
участниците. Минимални изисквания и документи за доказване, т. 3.1. Участникът 
следва да е изпълнил минимум едно проектиране с предмет и обем идентичен или 
сходен с предмета на поръчката през последните 3 години, считано от датата на 
подаване на офертата.

* Под идентичен предмет на настоящата обществена поръчка и за двете 
обособени позиции се разбира изготвяне на проекти във фаза „ технически проект “ за 
изграждане или ремонт на мостово съоръжение.

* Под услуги с предмет сходен с предмета на настоящата обществена поръчка 
за двете позиции, следва да се разбира проектиране на пътна инфраструктура и/ши 
транспортна техническа инфраструктура и/ши съоръжения към нея и/ши на части 
от тях.

За доказване на съответствието с изискването на т. З.1., участникът декларира в 
Декларация -  Образец № 10 Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на 
поръчката, през последните 3 години, с попълнени стойности, датите и получателите, 
заедно с доказателства, съгласно чл. 64, ал. 1, т.2 от ЗОП.

Участник, който участва и за двете обособени позиции, доказва съответствието с 
посоченото изискване за всяка една от позициите.

Доказателствата за извършеното проектиране могат да бъдат представени под 
формата на: удостоверение, издадено от получателя или от друг компетентен орган 
и/или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за 
извършената услуга или други документи доказващи изпълнената услуга.

Участникът е представил Списък на услугите -  Образец № 10, където е посочил, 
че е изготвил проекти за следните обекти:

- „Ремонт водосток път VTR 3113/ VTR1079/, Лазарци -  Мийковци/ - Високовци 
-  Игнатовци“, „Ремонт водосток в с. Бойковци“ и „Ремонт водосток на път VTR 1162// 
Ш-404/ Златарица-Разсоха- Граница общ. (Златарица - Елена) -  Беброво /11-53/ за 
Община Елена

- „Водосток над дере с. Добри дял на ул. „Победа“ между о.т. 407-409-410“, 
„Водосток над дере с. Добри дял на ул. „Славяни“ между о.т. 298-136“ и „Водосток над 
дере в промишлена зона „Честово“ на гр. Лясковец, ул. „Максим Райкович“ между о.т. 
757-771 за Община Лясковец

- „Проект на мост при км 12+400 над р. Янтра на общински път GAB 2110/път 
III-303, Керека-Шемшево-Велико Търново“ за Община Велико Търново

но НЕ Е представил документи, които да доказват извършените услуги, 
съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП (удостоверения за изпълнени услуги, приемо- 
предавателни протоколи, фактури и други документи, доказващи действително 
изпълнение)

Участникът трябва да представи документи, които доказват, че действително е 
изпълнил услугите, които е посочил в Списък на услугите -  Образец № 10.

Съгласно изискванията на документацията в част II Критерии за подбор на 
участниците. Минимални изисквания и документи за доказване, т. 3.2. Участниците



следва да разполагат с ключови експерти, които ще използват при изпълнението 
на обществената поръчка, които да отговарят на следните минимални изисквания 
за професионална квалификация и опит, както следва:

За обособена позиция № 2:

„Трима проектанти по част „План за безопасност и здраве“, част „Пожарна 
безопасност“ и част „План за управление на строителните отпадъци“

У образование: висше с инженерна квалификация.
У удостоверение от КИИП за пълна проектантска правоспособност по 

интердисциплинарна част пожарна безопасност, сертификат за завършен 
курс на обучение „Нормативен контекст, основни положения и практически 
указания по приложението на Наредба за управление на строителните 
отпадъци и влагането на строителни рециклирани материали“ или 
еквивалент или призната професионална квалификация по реда на Закона за 
признаване на професионални квалификации за чуждестранни лица.

У общ професионален опит: минимум 3 години опит в проектирането за всеки 
проектант;

За посочените по горе лица, се приемат специалности, квалификация, 
правоспособност, образование еквивалентни на посочените.“

Участникът е представил Приложение № 9 -  Списък на екип, в който е посочил 
три лица по част „План за безопасност и здраве“, част „Пожарна безопасност“ и част 
„План за управление на строителните отпадъци“, както и изискваната информация за 
тяхната квалификация, умения и професионален опит и позиция в екипа. За 
предложените лица по тези части е посочена ППП по части „Транспортно строителство 
и съоръжения“, „Организация и безопасност на движението“, „Конструктивна“ и 
„Организация и изпълнение на строителството“. От посочената информация за тези 
лица не е видно съответствието с поставеното изискване да притежават „пълна 
проектантска правоспособност по интердисциплинарна част пожарна 
безопасност, сертификат за завършен курс на обучение „Нормативен контекст, 
основни положения и практически указания по приложението на Наредба за 
управление на строителните отпадъци и влагането на строителни рециклирани 
материали“ или еквивалент или призната професионална квалификация по реда на 
Закона за признаване на професионални квалификации за чуждестранни лица. “

Информацията не е налична в съдържанието на Приложение № 9 -  Списък
на екип.

Съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП, комисията уведомява участниците, като им 
изпраща протокола с констатациите относно наличието на липса, непълнота или 
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, 
или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

Съгласно чл. 54, ал.9 от ППЗОП участниците представят на комисията 
съответните документи в срок от 5 (пет) работни дни от получаването на настоящия 
протокол. Неотстраняване на несъответствията или непредставявянето на изискуемите 
документи ще има за своя последица отстраняване на участника.

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.

Участниците депозират отговорите по настоящия протокол по реда на приемане 
на офертите в „Център за услуги и информация на граждани”, в сградата на Община 
Велико Търново на адрес: град Велико Търново, пл. „Майка България” №2. 
Информацията се представя в запечатан, непрозрачен плик. Върху същият се посочва: 
наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail: (ако има 
такъв), предметът на обществената поръчка. Информацията се адресира до председателя 
на комисията с посочване „в отговор на писмо и изходящ номер на приложното писмо 
за изпращане на настоящия протокол”.

След изтичането на срока от 5 (пет) работни дни комисията пристъпва към 
разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на 
участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията приключи работа в 15:00 часа и насрочи следващо заседание след 
получаване на отговорите на участниците по констатациите в настоящия протокол.

Настоящия 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:..................................у ......у . ............
/проф. Георги Камарашев - Замести шечсмет „Строителство и устройство на 
територията” на Община Велико Търновб/

/инж. Ивайло Д I -  Главен експерт в отдел „Техническата инфраструктура“ в Община 
Велико Търново/

/инж. Цанко Бояджиер Началник на отдел „Техническа инфраструктура“ в Община 
Велико Търново/ /

/Михг ева -  Мл. експерт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико
Търново/

/Трета ринова- Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико 
Търново/
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