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Съгласно чл.103, ал.З ЗОП, във връзка с чл.60, ал.1 от ППЗОП

От 07.10.2019 г. на Комисията по чл. 51, ал. 1 от Правилника за прилагане на 
Закона за обществените във връзка с чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, 
назначена със Заповед № РД 22-623/12.04.2019г. изменена с Заповед №РД22- 
1644/07.10.2019г. на Кмета на Община Велико Търново да провери съответствието на 
офертите с предварително обявените от възложителя условия, да разгледа, оцени и 
класира допуснатите оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Изготвяне 
на оценки за съответствието на инвестиционните проекти със съществените
изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на 
строителството по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни 
хора и лица с умствена изостаналост“ по процедура ВС16КЕОР001-5.002 „Подкрепа 
за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ 
по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по обособени позиции:

Обособена позиция №1: Изготвяне на оценка за съответствието на
инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на 
строителен надзор по време на строителството за обект: „Изграждане на комплекс за 
социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ за изграждане на нови 
4 броя „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ с капацитет 15 места всеки;

Обособена позиция №2: Изготвяне на оценка за съответствието на
инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на 
строителен надзор по време на строителството за обект: „Изграждане на комплекс за 
социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ за ремонт и 
реконструкция на „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за
самообслужване“ 1 брой с капацитет 15 места;

Услугите по обособена позиция №2 ще бъдат възложени по реда на съответната им 
индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, чрез директно възлагане, с 
публикувано Обявление за поръчка с Ш 898584 на дата 04.03.2019 г. и уникален номер в 
РОП: 00073-2019-0009, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/651

Със Заповед № РД 22-623/12.04.2019г. на Кмета на Община Велико Търново е 
определена комисия за разглеждане на постъпилите оферти в състав:

1. Състав на комисията, включително промени, настъпили в хода на нейната 
работа.

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милена Стефанова -  Главен експерт в Дирекция „СДЗ“ в 

Община Велико Търново;
И ЧЛЕНОВЕ:
1. Александър Колев -  Главен експерт в Дирекция Обществени поръчки в Община 

Велико Търново;
2. Мариана Иванова -  Старши експерт в Дирекция „Проекти и Програми“ в 

Община Велико Търново;

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/651
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3. инж.Вяра Димитрова -  Главен експерт в Отдел „Техническа Инфраструктура“ в 
Община Велико Търново;

4. Ана Тодорова - Главен експерт в Дирекция „БФ“ в Община Велико Търново;

Настъпили промени в състава на комисията в хода на нейната работа:

Не са настъпвали промени в състава на комисията в хода на нейната раб
4

2. Номер и дата на заповедта за назначаване на комисията както и 
заповедите, с които се изменят сроковете, задачите и съставът й;

Заповед № РД 22-623/12.04.2019г. на Кмета на Община Велико Търново 
Заповедта не е изменяна.

3. Кратко описание на работния процес. Участници в процедурата Действия, 
свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите. Кл асиране и 
отстраняване на участници. Мотиви за допускане/отстраняване на всеки участник.

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

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по 41 
ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП, неразделна част от настоящият протокол

>та.

. 103, ал. 2

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

Милена Стефанова -  Главен експерт в Дирекция „СДЗ“ в Община Велико Търново 
, изчете Заповед РД 22-623/12.04.2019г. , представи комисията и оповести нейните 
задачи:

„ да разгледа постъпилите в срок оферти за съответствие с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя; да разгледа и 
провери допуснатите оферти за съответствие с предварително обявените условия; да 
оцени и класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително 
обявените от възложителя условия.

Комисията да проведе заседание на 12.04.2019 г. от 14:00 часа в заседателна зала в 
сградата на Община Велико Търново. Всички действия на комисията да бъдат 
протоколирани, като резултатите от работата да бъдат отразени в доклад. Докладът на 
основание чл. 106, ал.1 от ЗОП, да ми бъде представен за утвърждаване, като към него да 
бъдат приложени протоколите от работата на комисията и всички документи, изготвени в 
хода на работа на комисията, заедно с цялата документация по процедура с предмет: 
Изготвяне на оценки за съответствието на инвестиционните проекти със съществените 
изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на 
строителството по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора 
и лица с умствена изостаналост“ по процедура В016КТОРОО 1-5.002 „Подкрепа за 
деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ по ОП 
„Региони в растеж“ 2014-2020 по обособени позиции:
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Обособена позиция №1: Изготвяне на оценка за съответствието на
инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на 
строителен надзор по време на строителството за обект: „Изграждане на комплекс за 
социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ за изграждане на нови 
4 броя „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ с капацитет 15 места всеки;

Обособена позиция №2: Изготвяне на оценка за съответствието на
инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на 
строителен надзор по време на строителството за обект: „Изграждане на комплекс за 
социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ за ремонт и 
реконструкция на „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за
самообслужване“ 1 брой с капацитет 15 места;

Услугите по обособена позиция №2 ще бъдат възложени по реда на съответната им 
индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, чрез директно възлагане, с 
публикувано Обявление за поръчка с Ю 898584 на дата 04.03.2019 г. и уникален номер в 
РОП: 00073-2019-0009, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/651

С приемо-предавателен протокол бяха предадени на председателя на комисията 
постъпилите оферти в определения срок посочен в обявлението до 10.04.2019г. до 17:00ч. 
В посочения в обявлението срок, са постъпили десет оферти с вх.№:

1. Вх.№5300-8357-1/04.04.2019г. в 11:49ч. на „Бул Строй Контрол Инженеринг" АД
2. Вх.№5300-15069-1/09.04.2019г. в 10:09ч. на „Агенция Стройконтрол-ВТ" ЕООД
3. Вх.№53-2550-1/09.04.2019г. в 14:53ч. на „Лайф Енерджи" ЕООД
4. Вх.№53-1008-1/09.04.2019г. в 14:56ч. на „Кима Консулт" ЕООД
5. Вх.№5300-7960-1/09.04.2019г. в 14:58ч. на „Пешев" ЕООД
6. Вх.N953-2552-1/10.04.2019г. в 09:26ч. на „Бул Инвест Контрол" ЕООД
7. Вх.№53-2553-1/10.04.2019г. в 09:28ч. на „Джи енд Ай" ООД
8. Вх.N953-2554-1/10.04.2019г. в 09:31ч. на „Консулт Инвест Контрол" ООД
9. Вх.№5300-12196-1/10.04.2019г. в 09:44ч. на „Кимтекс ЛС" ООД
10. Вх.№5300-488-3/10.04.2019г. в 11:08ч. на „Елатив техноинвест" ООД

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

Опаковките са постъпили в срок, съгласно предварително обявения, в непрозрачна 
опаковка и с ненарушена цялост.

Комисията отвори по реда на постъпване постъпилите на оферти - запечатани 
непрозрачни опаковки и оповести тяхното съдържание, като се извърши проверка за 
наличието на отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри”. Трима от 
членовете на комисията подписаха техническите предложения и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри” на всяка от постъпилите оферти.

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

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/651
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1. Оферта от „Бул Строй Контрол Инженеринг“ АД, е вх. №5300-8357
1/04.04.2019г. в 11:49ч., е адрес за кореспонденция: град София, ПК1680, улица 
„Лъвски рид“ №4, тел: 028691742, email: bskeng@mbox.contact.bg , съдържа:

1. Заявление и опис на представените документи, оригинал подписано и 
подпечатано -  2стр.

2. Декларация за съгласие от субекта на данните, оригинал подписана и 
подпечатана -  2стр.

3. Магнитен носител -  1бр.
4. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано -  4стр.

И. Оферта от „ АГЕНЦИЯ СТРОЙКОНТРОЛ -  ВТ“ ЕООД, с вх. №53-15069
1/09.04.2019г. в 10:09ч., с адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ПК5000, 
бул. „България“ №2, ет.З, тел: 0888406201, email: stroykontrol vt@abv.bg , лице за 
контакт: Емануил Серафимов, съдържа:

1. Магнитен носител -1бр.
2. Заявление и опис на представените документи, оригинал подписани и 

подпечатани - 2стр.
3. Декларация за съгласие от субекта на данните, оригинал подписана и

подпечатана -  Зстр.
4. Техническо предложение оригинал подписано и подпечатано -  4стр.

III. Оферта от „ Лайф Енерджи“ ЕООД, с вх. №53-2550-1/09.04.2019г. в 
14:53ч., с адрес за кореспонденция: град София, ПК1233, улица „Люти брод“ №3, 
ет.1, тел: 0888454140, email: multiplex@abv.bg , лице за контакт: Кънчо Паскалев, 
съдържа:

1. Магнитен носител -1бр.
2. Заявление и опис на представените документи, оригинал подписани и

подпечатани - 2стр.
3. Декларации за съгласие от субекта на данните, оригинал подписана и

подпечатана -  бстр.
4. Техническо предложение оригинал подписано и подпечатано -  4стр.

IV. Оферта от „ КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД, с вх. №53-1008-1/09.04.2019г. в 
14:56ч., с адрес за кореспонденция: град Пловдив, ПК4000, бул. „Васил Априлов“ 
№20, ет.4, тел: 0898574715, email: office@kima.bg , лице за контакт: Марин Младенов, 
съдържа:

1. Заявление и опис на представените документи, оригинал подписани и
подпечатани - 2стр.

2. Магнитен носител -1бр.
3. Декларация за съгласие от субекта на данните, оригинал подписана -  2стр.
4. Техническо предложение оригинал подписано и подпечатано -  4стр.

mailto:bskeng@mbox.contact.bg
mailto:vt@abv.bg
mailto:multiplex@abv.bg
mailto:office@kima.bg
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V. Оферта от „ Пешев“ ЕООД, е вх. №5300-7960-1/09.04.2019г. в 14:58ч., е 
адрес за кореспонденция: град Пловдив, ПК4017, улица „Славянска“ №82, ет.З, тел: 
032621681, email: peshev.tender@gmail.com , лице за контакт: Свилен Пешев, 
съдържа:

1. Заявление и опис на представените документи, оригинал подписани и 
подпечатани - 2стр.

2. Декларация относно потвърждение на актуалността на данните и автентичността 
на подписите във вече изготвен еЕЕДОП, оригинал подписана и подпечатана -  Зстр.

3. Декларация за съгласие от субекта на данните, оригинал подписана -  2стр.
4. Техническо предложение оригинал подписано и подпечатано -  5стр.

VI. Оферта от „ БУЛ ИНВЕСТ КОНТРОЛ“ ЕООД, с вх. №53-2552
1/10.04.2019г. в 09:26ч., с адрес за кореспонденция: град София, улица „Солун“ №64, 
вх.В, ет.2, ап.2, тел: 0888208002, email: office@bicontrol.bg, съдържа:

1. Магнитен носител -1 бр.
2. Заявление и опис на представените документи, оригинал подписани и 

подпечатани - 2стр.
3. Декларация за съгласие от субекта на данните, оригинал подписана -  Зстр.
4. Техническо предложение оригинал подписано и подпечатано -  4стр.

VII. Оферта от „ Джи енд Ай“ ООД, с вх. №53-2553-1/10.04.2019г. в 09:28ч., с 
адрес за кореспонденция: град София, ПК1680, улица „Подуево“ №10А, ет.3„ ап.9, 
тел: 0888793008, email: gandi201 l@mail.bg , лице за контакт: Испирдон Михайлов, 
съдържа:

1. Магнитен носител -1 бр.
2. ЕЕДОП, на хартиен носител -  21стр.
3. Заявление и опис на представените документи, оригинал подписани и

подпечатани - 2стр.
4.Декларация за съгласие от субекта на данните, оригинал подписана -  2стр.
5. Техническо предложение оригинал подписано и подпечатано -  4стр.

VIII. Оферта от „ Консулт инвест контрол“ ООД, с вх. №53-2554
1/10.04.2019г. в 09:31ч., с адрес за кореспонденция: град Балчик, ПК9600, улица
„Черно море“ №19, тел: 0887366922, email: k i kontrol@abv.bg , лице за контакт: 
Строимир Спасов, съдържа:

1. Магнитен носител -1 бр.
2. Заявление и опис на представените документи, оригинал подписани и

подпечатани - 2стр.
3.Декларация за съгласие от субекта на данните, оригинал подписана -  2стр.
4. Техническо предложение оригинал подписано и подпечатано -  4стр.

mailto:peshev.tender@gmail.com
mailto:office@bicontrol.bg
mailto:l@mail.bg
mailto:kontrol@abv.bg
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IX. Оферта от „ Кимтекс JIC“ ООД, е вх. №5300-12196-1/10.04.2019г. в 09:44ч., 
е адрес за кореспонденция: град Плевен, ПК5800, улица „Дойран“ №71, ет.З, тел: 
064805940, email: kimtexls@abv.bg , лице за контакт: Соня Иванова - Духлевска, 
съдържа:

1. Заявление и опис на представените документи, оригинал подписани и 
подпечатани - 2стр.

2. Магнитен носител -1 бр.
3. Декларации за съгласие от субекта на данните, оригинал подписана -  бстр.
4. Техническо предложение оригинал подписано и подпечатано -  5стр.

X. Оферта от „ ЕЛАТИВ ТЕХНОИНВЕСТ“ ООД, е вх. №5300-488
3/10.04.2019г. в 11:08ч., е адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ПК5000, 
улица „България“ №25, ет.1, тел: 062629011, email: elativ@abv.bg , лице за контакт: 
Георги Терзиев, съдържа:

1. Магнитен носител -1 бр.
2. Заявление и опис на представените документи, оригинал подписани и 

подпечатани - 2стр.
3.ЕЕДОП, на хартиен носител -  21стр.
4.Декларация за съгласие от субекта на данните, оригинал подписана -  2стр.
5. Техническо предложение оригинал подписано и подпечатано -  5стр.
6. Предложение за изпълнение на поръчката в свободен текст, оригинал подписано 

и подпечатано -  27стр.

С горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на 
комисията в 15:10ч., която се оттегли за разглеждане на подадените документи за 
съответствие с изискванията и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

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

1. Най-късно до 10.07.2019 г., всеки от членовете на комисията трябва лично да 
разгледа документите и информацията в офертите за съответствие с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Място на 
съхранение на документите, свързани с обществената поръчка до приключване работата 
на комисията - архив на Дирекция ОП, където офертите са на разположение на членовете 
на комисията за преглед и анализ.

2. Най-късно на дата 01.08.2019 г. комисията трябва да проведе заседание за да 
обсъди и изготви Протокол за съответствието на участника с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, като в случай че установи 
липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 
фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състоянието или 
критериите за подбор, да ги посочи в протокола и да го изпрати на всички участници в 
деня на публикуването му в профила на купувача.

Проверката ще обхваща и съдържанието и редовността на документите във връзка с 
личното състояние и критериите за подбор, както и представяне и подписване на

mailto:kimtexls@abv.bg
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декларации, образци и ЕЕДОП от изискуемите лица и изпълнение на други изисквания на 
обявлението, документацията и образците към нея.

3. Най-късно на дата 20.08.2019 г. комисията трябва да проведе заседание, на което 
да разгледа допълнително представените документи относно съответствието на 
участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, ако е 
приложимо, и да разгледа техническите предложения на допуснатите участници за 
съответствие с предварително обявените условия.

4. Дата за отваряне на ценовите предложения най-късно до: 02.09.2019 г., като най- 
късно два работни дни преди датата на отваряне, комисията трябва да обяви най-малко 
чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отваряне на ценовите 
предложения.

Комисията продължи своята работа на дата 31.07.2019г. от 09:00ч., като започна да 
разглежда и анализира представените оферти. Комисията по изпълнение на чл.54, ал. 7 от 
ППЗОП започна обсъждане относно съответствието на участниците с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

КОНСТАТАЦИИ ПО ЧЛ.54, АЛ.7 И 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

1. Оферта от „Бул Строй Контрол Инженеринг“ АД, с вх. №5300-8357
1/04.04.2019г. в 11:49ч., с адрес за кореспонденция: град София, ПК1680, улица 
„Лъвски рид“ №4, тел: 028691742, email: bskeng@mbox.contact.bg , съдържа:

1. Участникът е представил еЕЕДОП, който е електронно подписан от 
представляващия акционерното дружество и от съвета на директорите. Комисията 
извърши справка в Търговски регистър и установи съответствие на лицата 
подписали еЕЕДОП и лицата вписани в търговски регистър. Имайки предвид 
горното комисията приема че еЕЕДОП е подписан от всички задължени лица.

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

поръчката на подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица.
3. По отношение на изискванията към личното състояние:

Участникът чрез попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 
ЗОП е декларирал липсата на основания за отстраняване.
4. Критерии за подбор: В отговор на изискването: „Участниците да притежават 
лиценз/удостоверение за упражняване на строителен надзор за строежите по чл.137, ал.1, 
т.4 ЗУТ на основание чл.166, ал.2 ЗУТ, издаден от началникът на Дирекцията за 
национален строителен контрол, заедно със списъка на екипа от правоспособни лица от 
различните специалности назначени по трудови или граждански договори или 
еквивалент.“ В отговор на това изискване, участника е представил информация в 
еЕЕДОП, че е вписан под № РК-0272/08.09.2014г.,удостоверение издадено от ДНСК за 
извършване дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ оценяване на съответствието на 
инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор; Посочен е срок на 
валидност на удостоверението до 08.09.2019г.

mailto:bskeng@mbox.contact.bg
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Комисията извърши проверка на представената информация в интернет страницата 
www.dnsk.mrrb.government.bg и установи съответствие на декларираната информация от 
участника. Комисията установи, че участникът срокът на валидност на Удостоверението 
е продължен до 08.04.2024г.

След разглеждане на представените документи и информация от участника , 
комисията се обедини единодушно, че е налице съответствие на документите с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

И. Оферта от „ АГЕНЦИЯ СТРОЙКОНТРОЛ -  ВТ“ ЕООД, с вх. №53-15069
1/09.04.2019г. в 10:09ч., с адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ПК5000, 
бул. „България“ №2, ет.З, тел: 0888406201, email: stroykontrol vt@abv.bg , лице за 
контакт: Емануил Серафимов, съдържа:

1. Участникът е представил ЕЕДОП, който е подписан с валидни ел. подпис 
управителя и едноличен собственик на дружеството Емануил Серафимов. 
Комисията извърши справка в Търговски регистър и установи съответствие на 
лицата подписали еЕЕДОП и лицата вписани в търговски регистър. Имайки 
предвид горното комисията приема че еЕЕДОП е подписан от всички задължени 
лица.

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

поръчката на подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица.
3. По отношение на изискванията към личното състояние:

Участникът чрез попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 
ЗОП е декларирал липсата на основания за отстраняване.
4. Критерии за подбор: 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.“, участника не е представил изискуемата информация. Съгласно условията 
посочени в обявлението и документацията за участие „ За доказване съответствието си 
с поставения критерии за подбор участниците следва да посочат в Част IV, Раздел А от 
ЕЕДО П  публичен безплатен регистър. от който да се проверят обстоятелствата. В 
случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден 
еквивалентен документ ш и декларация или удостоверение, издаден от компетентен 
орган на държава -  членка на Европейски съюз или на друга държава -  страна по 
Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на 
участника в съответен регистър на тази държава. „

Необходимо е участника да представи еЕЕДОП с попълнена необходимата 
информация с цел установяване на съответствие с поставения критерии за подбор.

http://www.dnsk.mrrb.government.bg
http://www.dnsk.mrrb.government.bg
mailto:vt@abv.bg


О П Г Р А Т И О Н А  Г  Р O f  Р А  Аевропейски сьюз да, __ __
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА '  К  РЕГИОНИ В РАСТЕЖ
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

X

III. Оферта от „ Лайф Енерджи“ ЕООД, с вх. №53-2550-1/09.04.2019г. в 
14:53ч., с адрес за кореспонденция: град София, ПК1233, улица „Люти брод“ №3, 
ет.1, тел: 0888454140, email: multiplex@abv.bg , лице за контакт: Кънчо Паскалев, 
съдържа:

1. Участникът е представил два еЕЕДОП, които са подписани с валидни ел. 
подпис от управителя и съдружниците в дружеството. Комисията извърши 
справка в Търговски регистър и установи съответствие на лицата подписали 
еЕЕДОП и лицата вписани в търговски регистър. Комисията установи че върху 
опаковката на офертата участника е записал че е ЕООД, но в търговски регистър е 
вписано като ООД. Във другите документи в офертата участника е посочил 
правилно правната си форма. След справка в търговски регистър се установи че 
управител на дружеството и един от съдружниците е Кънчо Паскалев, а другият 
съдружник е Галина Паскалева. Единият еЕЕДОП е подписан от Кънчо Паскалев в 
качеството му на управител и съдружник. Вторият еЕЕДОП е подписан от Галина 
Паскалева в качеството и на съдружник.Имайки предвид горното комисията 
приема че еЕЕДОП е подписан от всички задължени лица.

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

поръчката на подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица.
3. По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът чрез попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, 

ал. 2 ЗОП е декларирал липсата на основания за отстраняване.
4. Критерии за подбор: В отговор на изискването: „Участниците да притежават 
лиценз/удостоверение за упражняване на строителен надзор за строежите по чл.137, ал.1, 
т.4 ЗУТ на основание чл.166, ал.2 ЗУТ, издаден от началникът на Дирекцията за 
национален строителен контрол, заедно със списъка на екипа от правоспособни лица от 
различните специалности назначени по трудови или граждански договори или 
еквивалент.“ В отговор на това изискване, участника е представил информация в 
еЕЕДОП, че е вписан под № РК- 0795/15.01.2019г.,удостоверение издадено от ДНСК за 
извършване дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ оценяване на съответствието на 
инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор; Посочен е срок на 
валидност на удостоверението до 15.01.2024г.

Комисията извърши проверка на представената информация в интернет страницата 
www.dnsk.mrrb.govemment.bg и установи съответствие на декларираната информация от 
участника.

След разглеждане на представените документи и информация от участника , 
комисията се обедини единодушно, че е налице съответствие на документите с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

IV. Оферта от „ КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД, с вх. №53-1008-1/09.04.2019г. в 
14:56ч., с адрес за кореспонденция: град Пловдив, ПК4000, бул. „Васил Априлов“ 
№20, ет.4, тел: 0898574715, email: office@kima.bg , лице за контакт: Марин Младенов, 
съдържа:

1. Участникът е представил ЕЕДОП, който е подписан с валидни ел. подпис 
управителя и едноличен собственик на дружеството Марин М ладенов. Комисията 
извърши справка в Търговски регистър и установи съответствие на лицата

mailto:multiplex@abv.bg
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подписали еЕЕДОП и лицата вписани в търговски регистър. Имайки предвид 
горното комисията приема че еЕЕДОП е подписан от всички задължени лица.

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

поръчката на подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица.
3. По отношение на изискванията към личното състояние:

Участникът чрез попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 
ЗОП е декларирал липсата на основания за отстраняване.
4. Критерии за подбор: В отговор на изискването: „Участниците да притежават 
лиценз/удостоверение за упражняване на строителен надзор за строежите по чл.137, ал.1, 
т.4 ЗУТ на основание чл.166, ал.2 ЗУТ, издаден от началникът на Дирекцията за 
национален строителен контрол, заедно със списъка на екипа от правоспособни лица от 
различните специалности назначени по трудови или граждански договори или 
еквивалент.“ В отговор на това изискване, участника е представил информация в 
еЕЕДОП, че е вписан под № РК-РК0601/21.04.2016г.,удостоверение издадено от ДНСК за 
извършване дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ оценяване на съответствието на 
инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор; Посочен е срок на 
валидност на удостоверението до 24.04.2021г.
Комисията извърши проверка на представената информация в интернет страницата 
www.dnsk.mrrb.govemment.bg и установи съответствие на декларираната информация от 
участника. Комисията установи че в еЕЕДОП участникът е посочил дата 24.04.2021г., а в 
регистъра на ДНСК, е отразена валидност на удостоверението до 21.04.2021г. Комисията 
приема за коректна дата на валидност датата отразена в регистъра на ДНСК.

След разглеждане на представените документи и информация от участника , 
комисията се обедини единодушно, че е налице съответствие на документите с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

V. Оферта от „ Пешев“ ЕООД, с вх. №5300-7960-1/09.04.2019г. в 14:58ч., с 
адрес за кореспонденция: град Пловдив, ПК4017, улица „Славянска“ №82, ет.З, тел: 
032621681, email: peshev.tender@gmail.com , лице за контакт: Свилен Пешев, 
съдържа:

Участникът е представил Декларация чрез която потвърждава актуалността на 
данните и автентичността на подписите във вече изготвен и подписан електронно ЕЕДОП 
за конкретната процедура, като е посочил че е осигурен пряк и неограничен достъп на 
адрес: http://peshevplovdiv.mylenovoemc.com/manage/folderconect.html?folder=ESPD

Комисията зареди предоставения линк чрез браузър Firefox и чрез Internet Explorer 
като и във двата случая се появява съобщение за грешка „404 - Page Not Found Error 
Message is: manage/folderconect.htmV was not found."
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Видно от горното комисията няма възможност да извърши проверка на заявените 
от участника данни в еЕЕДОП като по този начин да извърши и необходимите действие 
по чл.54, ап.7 и ал.8 от ППЗОП. Необходимо е участника да предостави коректен линк с 
достъп до еЕЕДОП или да предостави еЕЕДОП на магнитен носител, подписан от 
всички задължени лица съгласно условията посочени в документацията .

VI. Оферта от „ БУЛ ИНВЕСТ КОНТРОЛ“ ЕООД, с вх. №53-2552
1/10.04.2019г. в 09:26ч., с адрес за кореспонденция: град София, улица „Солун“ №64, 
вх.В, ет.2, ап.2, тел: 0888208002, email: office@bicontrol.bg, съдържа:

1 . В Част II „Информация за икономическия оператор”, раздел А. „Информация за 
икономическия оператор”, част „Идентификация” и раздел Б. „Информация за 
представителите на икономическия оператор”, участникът е посочил Борислав Трифонов 
като едноличен собственик на дружеството и Антония Иванов като управител, като 
еЕЕДОП е подписан само от управителя на дружеството. След извършена справка в 
Търговския регистър, комисията констатира, че дружеството се представлява от Антония 
Иванова, а като едноличен собственик е посочен Борислав Трифонов. Съгласно 
документацията за възлагане на обществена поръчка, стр. 42: „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”.

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/“.

Участника е представил списък на всички задължени лица, но еЕДОП не е 
подписан от едноличния собственик на дружеството посочен в списъка.

Дружеството следва да представи нов ЕЕДОП, подписан както от лицата по чл. 40, 
ал. 2, т. 3 от ППЗОП, така и от лицата, които контролират юридическото лице, съгласно 
представения списък. Лицата, които подписват ЕЕДОП следва да бъдат описани и в Част 
II, раздел Б, т. „Информация за представителите на икономическия оператор”.

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

3. В отговор на изискването: „Участниците да притежават лиценз/удостоверение 
за упражняване на строителен надзор за строежите по чл.137, ал.1, т.4 ЗУТ на основание 
чл.166, ал.2 ЗУТ, издаден от началникът на Дирекцията за национален строителен 
контрол, заедно със списъка на екипа от правоспособни лица от различните специалности 
назначени по трудови или граждански договори или еквивалент.“ В отговор на това 
изискване, участника е представил информация в еЕЕДОП, че е вписан под № РК- 
0755/10.11.2017 г.,удостоверение издадено от ДНСК за извършване дейностите по чл.
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166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или 
упражняване на строителен надзор; Посочен е срок на валидност на удостоверението до 
10.11.2022г.
Комисията извърши проверка на представената информация в интернет страницата 
www.dnsk.mrrb.govemment.bg и установи съответствие на декларираната информация от 
участника.

VII. Оферта от „ Джи енд Ай“ ООД, с вх. №53-2553-1/10.04.2019г. в 09:28ч., с 
адрес за кореспонденция: град София, ПК1680, улица „Подуево“ №10А, ет.3„ ап.9, 
тел: 0888793008, email: gandi201 l@mail.bg , лице за контакт: Испирдон Михайлов, 
съдържа:

1 . В Част II „Информация за икономическия оператор”, раздел А. „Информация за 
икономическия оператор”, част „Идентификация” и раздел Б. „Информация за 
представителите на икономическия оператор”, участникът е посочил Испирдон Михайлов 
като управител на дружеството като същия е подписал и еЕЕДОП. След извършена 
справка в Търговския регистър, комисията констатира, че дружеството се представлява от 
Испирдон Михайлов, а като съдружници са посочени Испирдон Михайлов и Георги 
Димов . Съгласно документацията за възлагане на обществена поръчка, стр. 42: 
„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 11 „ Информация за икономическия оператор ”, 
раздел А. Информация за икономическия оператор, част „ Идентификация ” и раздел Б. 
Информация за представителите на икономическия оператор

Представената информация трябва да посочва лицата, които представляват 
участника, лицата които са членовете на управителни и надзорни органи на участника и за 
други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от 
тези органи /други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността 
на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, 
членовете на управителните или надзорните органи/“.

Съгласно чл. 44, ал. 1 от ППЗОП участниците - при поискване от страна на 
възложителя, са длъжни да представят необходимата информация относно правно- 
организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2, независимо от наименованието на органите, в 
които участват, или длъжностите, които заемат, което възложителят е направил с 
условията на документацията за участие. Лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са както са 
посочени в разпоредбата „лицата. които представляват участника или кандидата, 
членовете на управителни и надзорни органи и други лица със статут, който им 
позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, 
еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на 
управителните или надзорните органи ”.

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

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

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

3. В отговор на изискването: „Участниците да притежават лиценз/удостоверение 
за упражняване на строителен надзор за строежите по чл.137, ал.1, т.4 ЗУТ на основание 
чл.166, ал.2 ЗУТ, издаден от началникът на Дирекцията за национален строителен 
контрол, заедно със списъка на екипа от правоспособни лица от различните специалности 
назначени по трудови или граждански договори или еквивалент.“ В отговор на това 
изискване, участника е представил информация в еЕЕДОП, че е вписан под № РК- 
0500/19.06.2015 г.,удостоверение издадено от ДНСК за извършване дейностите по чл. 
166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или 
упражняване на строителен надзор; Посочен е срок на валидност на удостоверението до 
19.06.202Ог.
Комисията извърши проверка на представената информация в интернет страницата 
www.dnsk.mrrb.govemment.bg и установи съответствие на декларираната информация от 
участника.

VIII. Оферта от „ Консулт инвест контрол“ ООД, с вх. №53-2554
1/10.04.2019г. в 09:31ч., с адрес за кореспонденция: град Балчик, ПК9600, улица 
„Черно море“ №19, тел: 0887366922, email: k i kontroI@abv.bg , лице за контакт: 
Строимир Спасов, съдържа:

1. Участникът е представил ЕЕДОП, който е подписан с валидни ел. подпис 
от управителя на дружеството явяващ се и съдружник и от другия едноличен 
собственик на дружеството. Комисията извърши справка в Търговски регистър и 
установи съответствие на лицата подписали еЕЕДОП и лицата вписани в 
търговски регистър. Имайки предвид горното комисията приема че еЕЕДОП е 
подписан от всички задължени лица.

2. Подизпълнители и трети лица:
В Част II: Информация за икономическия оператор буква „В: Информация относно 

използването на капацитета на други субекти“ на въпроса „Икономическият оператор ще 
използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в 
част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу?“, 
участника е маркирал отговор „да“.

3. По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът чрез попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 
ЗОП е декларирал липсата на основания за отстраняване.

4. Критерии за подбор: В отговор на изискването: „Участниците да притежават 
лиценз/удостоверение за упражняване на строителен надзор за строежите по чл.137, ал.1, 
т.4 ЗУТ на основание чл.166, ал.2 ЗУТ, издаден от началникът на Дирекцията за 
национален строителен контрол, заедно със списъка на екипа от правоспособни лица от 
различните специалности назначени по трудови или граждански договори или 
еквивалент.“ В отговор на това изискване, участника е представил информация в 
еЕЕДОП, че е вписан под № Удостоверение № РК-0444/24.04.2015 г.,удостоверение

http://www.dnsk.mrrb.government.bg
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издадено от ДНСК за извършване дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ оценяване на 
съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор; 
Посочен е срок на валидност на удостоверението до 24.04.2020г.
Комисията извърши проверка на представената информация в интернет страницата 
www.dnsk.mrrb.government.bg и установи съответствие на декларираната информация от 
участника.

Лицето посочено като трето лице и явяващо се подизпълнител „СТЕМАР 
ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД е пердставил еЕЕДОП, подписан с валиден ел. подпис от 
управителя на дружеството и едноличен собственик . Имайки предвид 
горното комисията приема че еЕЕДОП е подписан от всички задължени лица. 
Посочено е че лицето ще изпълнява 5% от обема на поръчката.

По отношение на изискванията към личното състояние:
Подизпълнителя чрез попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, 
ал. 2 ЗОП е декларирал липсата на основания за отстраняване.

След разглеждане на представените документи и информация от участника , 
комисията се обедини единодушно, че е налице съответствие на документите с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

IX. Оферта от „ Кимтекс JIC“ ООД, с вх. №5300-12196-1/10.04.2019г. в 09:44ч., 
с адрес за кореспонденция: град Плевен, ПК5800, улица „Дойран“ №71, ет.З, тел: 
064805940, email: kimtexls@abv.bg , лице за контакт: Соня Иванова - Духлевска, 
съдържа:

1. Участникът е представил ЕЕДОП, който е подписан с валидни ел. подпис 
управителите на дружеството и от едноличения собственик на дружеството. При 
справка в Търговски регистър комисията установи, че дружеството е собственост 
на Соня Иванова-Духлевска и юридическото лице „"СВИД КОМЕРС" ЕООД“ . 
След справка в търговски регистър на дружеството „СВИД КОМЕРС“ ЕООД, 
комисията установи, че управител и едноличен собственик на капитала е същото 
лице, а именно Соня И ванова-Духлевска. Имайки предвид горното комисията 
приема че еЕЕДОП е подписан от всички задължени лица.

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

поръчката на подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица.
3. По отношение на изискванията към личното състояние:

Участникът чрез попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 
ЗОП е декларирал липсата на основания за отстраняване.
4. Критерии за подбор: В отговор на изискването: „Участниците да притежават 

лиценз/удостоверение за упражняване на строителен надзор за строежите по чл.137, ал.1, 
т.4 ЗУТ на основание чл.166, ал.2 ЗУТ, издаден от началникът на Дирекцията за 
национален строителен контрол, заедно със списъка на екипа от правоспособни лица от 
различните специалности назначени по трудови или граждански договори или 
еквивалент.“ В отговор на това изискване, участника е представил информация в 
еЕЕДОП, че е вписан под № РК-0223/26.6.2014 г..,удостоверение издадено от ДНСК за 
извършване дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ оценяване на съответствието на 
инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор; Посочен е срок на 
валидност на удостоверението до 26.06.2019г.
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Комисията извърши проверка на представената информация в интернет страницата 
www.dnsk.mrrb.government.bg и установи съответствие на декларираната информация от 
участника. Комисията установи, че валидността на удостоверението е подновена и е в 
сила до 09.05.2024г.

След разглеждане на представените документи и информация от участника , 
комисията се обедини единодушно, че е налице съответствие на документите с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

X. Оферта от „ ЕЛАТИВ ТЕХНОИНВЕСТ“ ООД, с вх. №5300-488
3/10.04.2019г. в 11:08ч., с адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ПК5000, 
улица „България“ №25, ет.1, тел: 062629011, email: elativ@abv.bg , лице за контакт: 
Георги Терзиев, съдържа:

1 . В Част II „Информация за икономическия оператор”, раздел А. „Информация за 
икономическия оператор”, част „Идентификация” и раздел Б. „Информация за 
представителите на икономическия оператор”, участникът е посочил Георги Терзиев и 
Емил Терзиев като управители на дружеството и съдружници като същите са подписали и 
еЕЕДОП. След извършена справка в Търговския регистър, комисията констатира, че 
дружеството има и трети съдружник а именно -  Ивета Терзиева. Съгласно 
документацията за възлагане на обществена поръчка, стр. 42: „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 ".

Представената информация трябва да посочва лицата, които представляват 
участника, лицата които са членовете на управителни и надзорни органи на участника и за 
други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от 
тези органи /други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността 
на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, 
членовете на управителните или надзорните органи/“.

Съгласно чл. 44, ал. 1 от ППЗОП участниците - при поискване от страна на 
възложителя, са длъжни да представят необходимата информация относно правно- 
организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2, независимо от наименованието на органите, в 
които участват, или длъжностите, които заемат, което възложителят е направил с 
условията на документацията за участие. Лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са както са 
посочени в разпоредбата „лицата, които представляват участника или кандидата, 
членовете на управителни и надзорни органи и други лица със статут, който им 
позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, 
еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на 
управителните или надзорните органи ”.

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

http://www.dnsk.mrrb.government.bg
mailto:elativ@abv.bg
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В случай, че посочените в списъка по чл. 44, ал. 1 от ППЗОП лица са различни от 
лицата, които са подписали представения еЕЕДОП, дружеството следва да представи нов 
ЕЕДОП, подписан както от лицата по чл. 40, ал. 2, т. 3 от ППЗОП, така и от лицата, които 
контролират юридическото лице, съгласно представения списък. Лицата, които подписват 
ЕЕДОП следва да бъдат описани и в Част II, раздел Б, т. „Информация за представителите 
на икономическия оператор”.

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

3. В отговор на изискването: „Участниците да притежават лиценз/удостоверение 
за упражняване на строителен надзор за строежите по чл.137, ал.1, т.4 ЗУТ на основание 
чл.166, ал.2 ЗУТ, издаден от началникът на Дирекцията за национален строителен 
контрол, заедно със списъка на екипа от правоспособни лица от различните специалности 
назначени по трудови или граждански договори или еквивалент.“ В отговор на това 
изискване, участника е представил информация в еЕЕДОП, че е вписан под № РК- 
0120/18.02.2019 г.,удостоверение издадено от ДНСК за извършване дейностите по чл. 
166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или 
упражняване на строителен надзор; Посочен е срок на валидност на удостоверението до 
18.02.2024г.
Комисията извърши проверка на представената информация в интернет страницата 
www.dnsk.mrrb.government.bg и установи съответствие на декларираната информация от 
участника.

В съответствие с чл. 54, ал.9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на 
настоящия протокол участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие 
или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други 
документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително 
предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са 
настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

Комисията приключи работа в 16:00 часа и насрочи следващо заседание след 
получаване на отговора на участника по констатациите в настоящия протокол.

Комисията, продължи своята работа на 17.09.2019г. от 09:00ч.

На дата 02.08.2019 г. 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://www.veliko-tarnoYO.bg/bg/profil-na-kupuvacha/651

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

- „АГЕНЦИЯ СТРОЙКОНТРОЛ-ВТ“ ЕООД с вх.№5300-15069-5/06.08.2019г.

- „Пешев“ ЕООД, с вх.№ 5300-7960-2/08.08.2019г.

- „ЕЛАТИВ ТЕХНОИНВЕСТ“ ООД, с вх.№5300-488-15/09.08.2019г.

- „БУЛ ИНВЕСТ КОНТРОЛ“ ЕООД, с вх.№53-2552-2/12.08.2019г.

http://www.dnsk.mrrb.government.bg
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/651
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- „Джи енд Ай“ ООД, с вх.№53-2553-2/22.08.2019г.

Получаването на писмата е удостоверено чрез обратна разписка.

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 е изискванията към 
личното състояние или критериите за подбор, представиха на комисията следното:

I .Отговор от „АГЕНЦИЯ СТРОЙКОНТРОЛ-ВТ“ ЕООД е вх. № 5300-15069
5/06.08.2019г., адрес за кореспонденция: град Велико Търново, бул. „България“ №2, 
ет.З, тел.0885406201, съдържа:

Магнитен носител (СД), съдържащ еЕЕДОП, който е електронно подписан .
Съгласно констатациите на комисията описани в протокола изпратен до 

участника:

„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.“, участника не е представил изискуемата 
информация. Съгласно условията посочени в обявлението и документацията за участие „ 
За доказване съответствието си с поставения критерии за подбор участнииите следва 
да посочат в Част IV, Раздел А от ЕЕЛОП публичен безплатен регистър, от който да 
се проверят обстоятелствата. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може 
да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издаден 
от компетентен орган на държава -  членка на Европейски съюз или на друга държава -  
страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи 
вписването на участника в съответен регистър на тази държава.

Предвид съдържащата се информация в офертата на участника и допълнително 
предоставената информация, комисията единодушно решава, че участника отговаря на 
изискванията за лично състояние и на поставените критерии 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.

В отговор на констатацията на комисията, участника е представил нов еЕЕДОП, в 
който е представена необходимата информация. В отговор на това изискване, участника е 
представил информация в еЕЕДОП, че е вписан под № РК-
0188/08.04.2019г.,удостоверение издадено от ДНСК за извършване дейностите по чл. 166, 
ал. 1, т. 1 от ЗУТ оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или 
упражняване на строителен надзор; Посочен е срок на валидност на удостоверението до 
08.04.202024г.

Комисията извърши проверка на представената информация в интернет страницата 
www.dnsk.mrrb.government.bg и установи съответствие на декларираната информация от 
участника.

http://www.dnsk.mrrb.government.bg
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Предвид съдържащата се информация в офертата на участника и допълнително 
предоставената информация, комисията единодушно решава, че участника отговаря на 
изискванията за лично състояние и на поставените критерии 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.

II. Отговор от „Пешев“ ЕООД с вх. № 5300-7960-2/08.08.2019г., адрес за 
кореспонденция: град Пловдив, ул. „Славянска“ №82, ет.З, тел. 032621681, съдържа:

Магнитен носител (СД), съдържащ еЕЕДОП, който е електронно подписан .

Съгласно констатациите на комисията описани в протокола изпратен до 
участника: „В отговор на изискването:

Участникът е представил Декларация чрез която потвърждава актуалността на 
данните и автентичността на подписите във вече изготвен и подписан електронно ЕЕДОП 
за конкретната процедура, като е посочил че е осигурен пряк и неограничен достъп на 
адрес: http://peshevplovdiv.mvlenovoemc.com/manage/folderconect.html?folder=ESPD

Комисията зареди предоставения линк чрез браузър Firefox и чрез Internet Explorer 
като и във двата случая се появява съобщение за грешка „404 - Page Not Found Error 
Message is: "'manage/folderconect.html' was not found."

Видно от горното комисията няма възможност да извърши проверка на заявените 
от участника данни в еЕЕДОП като по този начин да извърши и необходимите действие 
по чл.54, ал.7 и ал.8 от ППЗОП. Необходимо е участника да предостави коректен линк с 
достъп до еЕЕДОП или да предостави еЕЕДОП на магнитен носител, подписан от 
всички задължени лица съгласно условията посочени в документацията .

В отговор на констатацията на комисията, участника е представил магнитен 
носител, който съдържа еЕЕДОП, електронно подписан.

1. Участникът е представил ЕЕДОП, който е подписан с валидни ел. подпис 
управителите на дружеството и от едноличения собственик на дружеството. При справка 
в Търговски регистър комисията установи, че дружеството е собственост на Свилен 
Пешев, а управители са същото лице и Елена Урумова -Пастърмаджиева. Имайки предвид 
горното комисията приема че еЕЕДОП е подписан от всички задължени лица.

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

поръчката на подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица.
3. По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът чрез попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, 

ал. 2 ЗОП е декларирал липсата на основания за отстраняване.
4. Критерии за подбор: 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

http://peshevplovdiv.mylenovoemc.com/manage/folderconect.html?folder=ESPD
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различните специалности назначени по трудови или граждански договори или 
еквивалент.“ В отговор на това изискване, участника е представил информация в 
еЕЕДОП, че е вписан под № РК-0323/23.10.2014 г..удостоверение издадено от ДНСК за 
извършване дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ оценяване на съответствието на 
инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор; Посочен е срок на 
валидност на удостоверението до 23.10.2019г.

Комисията извърши проверка на представената информация в интернет страницата 
www.dnsk.mrrb.government.bg и установи съответствие на декларираната информация от 
участника.

Предвид съдържащата се информация в офертата на участника и допълнително 
предоставената информация, комисията единодушно решава, че участника отговаря на 
изискванията за лично състояние и на поставените критерии 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.

III. Отговор от „ЕЛАТИВ ТЕХНОИНВЕСТ“ ООД с вх. № 5300-488
15/09.08.2019г., адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ул. „България“ №25, 
ет.1 , тел.062629011, съдържа:

Писмо до председателя на комисията и заверено копие на дружествен договор .

Съгласно констатациите на комисията описани в протокола изпратен до 
участника:

1 . В Част II „Информация за икономическия оператор”, раздел А. „Информация за 
икономическия оператор”, част „Идентификация” и раздел Б. „Информация за 
представителите на икономическия оператор”, участникът е посочил Георги Терзиев и 
Емил Терзиев като управители на дружеството и съдружници като същите са подписали и 
еЕЕДОП. След извършена справка в Търговския регистър, комисията констатира, че 
дружеството има и трети съдружник а именно -  Ивета Терзиева. Съгласно 
документацията за възлагане на обществена поръчка, стр. 42: „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 ”.

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/“.

http://www.dnsk.mrrb.government.bg
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Съгласно чл. 44, ал. 1 от ППЗОП участниците - при поискване от страна на 
възложителя, са длъжни да представят необходимата информация относно правно- 
организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2, независимо от наименованието на органите, в 
които участват, или длъжностите, които заемат, което възложителят е направил с 
условията на документацията за участие. Лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са както са 
посочени в разпоредбата „лицата, които представляват участника ш и 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 
лицата, които са подписали представения еЕЕДОП, дружеството следва да представи нов 
ЕЕДОП, подписан както от лицата по чл. 40, ал. 2, т. 3 от ППЗОП, така и от лицата, които 
контролират юридическото лице, съгласно представения списък. Лицата, които подписват 
ЕЕДОП следва да бъдат описани и в Част II, раздел Б, т. „Информация за представителите 
на икономическия оператор”.

Участника е представил писмо в което е представил информация, че лицето Ивета 
И. Терзиева, притежава три дяла от капитала на дружеството. Също така е представена 
информация че лицето няма правомощия да упражнява контрол при вземане на решения и 
да влияе пряко върху дейността на дружеството.

В тази връзка комисията приема че еЕЕДОП е подписан от всички задължени лица, 
имайки предвид че лицето Ивета Терзиева не попада в хипотезата на „ 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 съдържащата се информация в офертата на участника и допълнително 
предоставената информация, комисията единодушно решава, че участника отговаря на 
изискванията за лично състояние и на поставените критерии 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.

IV. Отговор от „БУЛ ИНВЕСТ КОНТРОЛ“ ЕООД с вх. № 53-2552
2/12.08.2019г., адрес за кореспонденция: град София, ул. „Солун“ №64, вх.В, ет.2. ап.2 
, тел.0888208002 , съдържа:

Магнитен носител (СД), съдържащ еЕЕДОП, който е електронно подписан.
Съгласно констатациите на комисията описани в протокола изпратен до 

участника:
1 . В Част II „Информация за икономическия оператор”, раздел А. „Информация за 

икономическия оператор”, част „Идентификация” и раздел Б. „Информация за 
представителите на икономическия оператор”, участникът е посочил Борислав Трифонов 
като едноличен собственик на дружеството и Антония Иванов като управител, като 
еЕЕДОП е подписан само от управителя на дружеството. След извършена справка в
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Търговския регистър, комисията констатира, че дружеството се представлява от Антония 
Иванова, а като едноличен собственик е посочен Борислав Трифонов. Съгласно 
документацията за възлагане на обществена поръчка, стр. 42: „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

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/“.

Участника е представил списък на всички задължени лица, но еЕДОП не е 
подписан от едноличния собственик на дружеството посочен в списъка.

Дружеството следва да представи нов ЕЕДОП, подписан както от лицата по чл. 40, 
ал. 2, т. 3 от ППЗОП, така и от лицата, които контролират юридическото лице, съгласно 
представения списък. Лицата, които подписват ЕЕДОП следва да бъдат описани и в Част 
II, раздел Б, т. „Информация за представителите на икономическия оператор”.
Участника е представил магнитен носител СД, който съгласно констатациите на 

комисията е подписан електронно от всички задължени лица, като същите лица са вписани 
в първоначално представения еЕЕДОП - Борислав Трифонов и Антония Иванов.

Предвид съдържащата се информация в офертата на участника и допълнително 
предоставената информация, комисията единодушно решава, че участника отговаря на 
изискванията за лично състояние и на поставените критерии 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.

V. Отговор от „Джи енд Ай“ ООД с вх. № 53-2553-2/22.08.2019г. , адрес за 
кореспонденция: град София, ул. „Подуево“ №10А, ет.З, ап.9 , тел.0888793008 , 
съдържа:

Магнитен носител (СД), съдържащ еЕЕДОП, който е електронно подписан и 
разпечатка на еЕЕДОП от електронно подписаната му версия.

Съгласно констатациите на комисията описани в протокола изпратен до 
участника:

1 . В Част II „Информация за икономическия оператор”, раздел А. „Информация 
за икономическия оператор”, част „Идентификация” и раздел Б. „Информация за 
представителите на икономическия оператор”, участникът е посочил Испирдон Михайлов 
като управител на дружеството като същия е подписал и еЕЕДОП. След извършена 
справка в Търговския регистър, комисията констатира, че дружеството се представлява от 
Испирдон Михайлов, а като съдружници са посочени Испирдон Михайлов и Георги
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Димов . Съгласно документацията за възлагане на обществена поръчка, стр. 42: 
„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”.

Представената информация трябва да посочва лицата, които представляват 
участника, лицата които са членовете на управителни и надзорни органи на участника и за 
други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от 
тези органи /други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността 
на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, 
членовете на управителните или надзорните органи/“.

Съгласно чл. 44, ал. 1 от ППЗОП участниците - при поискване от страна на 
възложителя, са длъжни да представят необходимата информация относно правно- 
организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2, независимо от наименованието на органите, в 
които участват, или длъжностите, които заемат, което възложителят е направил с 
условията на документацията за участие. Лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са както са 
посочени в разпоредбата „лицата, които представляват участника или кандидата, 
членовете на управителни и надзорни органи и други лица със статут, който им 
позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, 
еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на 
управителните или надзорните органи ”.

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

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

В отговор на констатацията на космията, участника е представил еЕЕДОП, който е 
подписан от Испирдон Михайлов и Георги Димов. Имайки предвид това комисията 
приема, че еЕЕДОП е подписан от всички задължени лица.

Предвид съдържащата се информация в офертата на участника и допълнително 
предоставената информация, комисията единодушно решава, че участника отговаря на 
изискванията за лично състояние и на поставените критерии 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.
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Комисията продължи своята работа с разглеждане и оценка 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 и 
съгласно утвърдената методика:

Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти е НАЙ- 
НИСКА ЦЕНА

До оценка, чрез критерий най-ниска цена се допускат само оферти, които 
съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Офертата на 
участника с най-ниско възнаграждение /най-ниска цена/ в лева за изпълнение на 
позицията получава максимален брой точки -  100 точки. Оценките на останалите оферти 
се изчисляват по формулата:

Ц = (Ц тт /Ц п ) х 100 =  (брой точки)

Където Цп е предложената цена за изпълнение на услугите в лева без ДДС съгласно 
Ценовото предложение на съответния участник.

Където Цшш е най-ниската предложена цена за изпълнение на услугите в лева без 
ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници.

Класирането на участниците се извършва въз основа на предложените 
възнаграждения /предлагани цени/ за изпълнение на консултантските услуги, като на 
първо място се класира участникът предложил най-ниско възнаграждение.

Забележка: При извършване на оценяването ще се използва закръгляване до 
втория знак след десетичната запетая.

Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и 
представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. 
От участие в процедурата се отстранява участник, който е посочил цена по-висока от 
прогнозната стойност на обществената поръчка. При разминаване между изписаното с 
цифри и изписаното с думи, за вярно се приема записът с думи.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 
класираните на първо място оферти, когато оценките на две или повече оферти са равни.

I. Оферта от „Бул Строй Контрол Инженеринг“ АД, с вх. №5300-8357
1/04.04.2019г. в 11:49ч., с адрес за кореспонденция: град София, ПК1680, улица 
„Лъвски рид“ №4, тел: 028691742, email: bskeng@mbox.contact.bg , съдържа:

Участника е представил техническо предложение, оригинал подписано и 
подпечатано -  4стр.

Представена е информация за лице и данни за контакт от страна на участника.
Предложен е срок за изготвяне на комплексен доклад -  15 календарни дни, който 

съответства на максимално определения от Възложителя.

mailto:bskeng@mbox.contact.bg
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Предложен е срок за изработване на окончателен доклад -  10 работни дни, който е в 
съответствие с максимално определения о Възложителя.

Участника е представил списък на всички лица които ще бъдат ангажирани с 
изпълнението на строителния надзор, по всяка проекта част.

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

II. Оферта от „ АГЕНЦИЯ СТРОЙКОНТРОЛ -  ВТ“ ЕООД, с вх. №53-15069
1/09.04.2019г. в 10:09ч., с адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ПК5000, 
бул. „България“ №2, ет.З, тел: 0888406201, email: stroykontrol vt@abv.bg , лице за 
контакт: Емануил Серафимов, съдържа:

Участника е представил техническо предложение, оригинал подписано и 
подпечатано -  4стр.

Представена е информация за лице и данни за контакт от страна на участника.
Предложен е срок за изготвяне на комплексен доклад -  15 календарни дни, който 

съответства на максимално определения от Възложителя.
Предложен е срок за изработване на окончателен доклад -  10 работни дни, който е в 

съответствие с максимално определения о Възложителя.
Участника е представил списък на всички лица които ще бъдат ангажирани с 

изпълнението на строителния надзор, по всяка проекта част.

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

III. Оферта от „ Лайф Енерджи“ ЕООД, с вх. №53-2550-1/09.04.2019г. в 14:53ч., 
с адрес за кореспонденция: град София, ПК1233, улица „Люти брод“ №3, ет.1, тел: 
0888454140, email: multiplex@abv.bg , лице за контакт: Кънчо Паскалев, съдържа:

Участника е представил техническо предложение, оригинал подписано и 
подпечатано -  4стр.

Представена е информация за лице и данни за контакт от страна на участника.
Предложен е срок за изготвяне на комплексен доклад -  15 календарни дни, който 

съответства на максимално определения от Възложителя.
Предложен е срок за изработване на окончателен доклад -  10 работни дни, който е в 

съответствие с максимално определения о Възложителя.
Участника е представил списък на всички лица които ще бъдат ангажирани с 

изпълнението на строителния надзор, по всяка проекта част.

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

mailto:vt@abv.bg
mailto:multiplex@abv.bg
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IV. Оферта от „ КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД, с вх. №53-1008-1/09.04.2019г. в 
14:56ч., с адрес за кореспонденция: град Пловдив, ПК4000, бул. „Васил Априлов“ 
№20, ет.4, тел: 0898574715, email: offlce@kima.bg , лице за контакт: Марин Младенов, 
съдържа:

Участника е представил техническо предложение, оригинал подписано и 
подпечатано -  4стр.

Представена е информация за лице и данни за контакт от страна на участника.
Предложен е срок за изготвяне на комплексен доклад -  14 календарни дни, който 

съответства на максимално определения от Възложителя.
Предложен е срок за изработване на окончателен доклад -  8 работни дни, който е в 

съответствие с максимално определения о Възложителя.
Участника е представил списък на всички лица които ще бъдат ангажирани с 

изпълнението на строителния надзор, по всяка проекта част.

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

V. Оферта от „ Пешев“ ЕООД, е вх. №5300-7960-1/09.04.2019г. в 14:58ч., е 
адрес за кореспонденция: град Пловдив, ПК4017, улица „Славянска“ №82, ет.З, тел: 
032621681, email: peshev.tender@gmail.com , лице за контакт: Свилен Пешев, 
съдържа:

Участника е представил техническо предложение, оригинал подписано и 
подпечатано -  5стр.

Представена е информация за лице и данни за контакт от страна на участника.
Предложен е срок за изготвяне на комплексен доклад -  15 календарни дни, който 

съответства на максимално определения от Възложителя.
Предложен е срок за изработване на окончателен доклад -  10 работни дни, който е в 

съответствие с максимално определения о Възложителя.
Участника е представил списък на всички лица които ще бъдат ангажирани с 

изпълнението на строителния надзор, по всяка проекта част.

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

VI. Оферта от „ БУЛ ИНВЕСТ КОНТРОЛ“ ЕООД, с вх. №53-2552
1/10.04.2019г. в 09:26ч., с адрес за кореспонденция: град София, улица „Солун“ №64, 
вх.В, ет.2, ап.2, тел: 0888208002, email: offlce@bicontrol.bg , съдържа:

Участника е представил техническо предложение, оригинал подписано и 
подпечатано -  4стр.

Представена е информация за лице и данни за контакт от страна на участника.
Предложен е срок за изготвяне на комплексен доклад -  14 календарни дни, който 

съответства на максимално определения от Възложителя.

mailto:office@kima.bg
mailto:peshev.tender@gmail.com
mailto:office@bicontrol.bg
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Предложен е срок за изработване на окончателен доклад -  9 работни дни, който е в 
съответствие с максимално определения о Възложителя.

Участника е представил списък на всички лица които ще бъдат ангажирани с 
изпълнението на строителния надзор, по всяка проекта част.

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

VII. Оферта от „ Джи енд Ай“ ООД, с вх. №53-2553-1/10.04.2019г. в 09:28ч., с 
адрес за кореспонденция: град София, ПК1680, улица „Подуево“ №10А, ет.3„ ап.9, 
тел: 0888793008, email: gandi201 l@mail.bg , лице за контакт: Испирдон Михайлов, 
съдържа:

Участника е представил техническо предложение, оригинал подписано и 
подпечатано -  4стр.

Представена е информация за лице и данни за контакт от страна на участника.
Предложен е срок за изготвяне на комплексен доклад -  15 календарни дни, който 

съответства на максимално определения от Възложителя.
Предложен е срок за изработване на окончателен доклад -  10 работни дни, който е в 

съответствие с максимално определения о Възложителя.
Участника е представил списък на всички лица които ще бъдат ангажирани с 

изпълнението на строителния надзор, по всяка проекта част.

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

VIII. Оферта от „ Консулт инвест контрол“ ООД, с вх. №53-2554-1/10.04.2019г. 
в 09:31ч., с адрес за кореспонденция: град Балчик, ПК9600, улица „Черно море“ №19, 
тел: 0887366922, email: k i kontrol@abv.bg , лице за контакт: Строимир Спасов,
съдържа:

Участника е представил техническо предложение, оригинал подписано и 
подпечатано -  4стр.

Представена е информация за лице и данни за контакт от страна на участника.
Предложен е срок за изготвяне на комплексен доклад -  10 календарни дни, който 

съответства на максимално определения от Възложителя.
Предложен е срок за изработване на окончателен доклад -  9 работни дни, който е в 

съответствие с максимално определения о Възложителя.
Участника е представил списък на всички лица които ще бъдат ангажирани с 

изпълнението на строителния надзор, по всяка проекта част.

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

mailto:gandi2011@mail.bg
mailto:kontrol@abv.bg
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IX. Оферта от „ Кимтекс JIC“ ООД, с вх. №5300-12196-1/10.04.2019г. в 09:44ч., 
с адрес за кореспонденция: град Плевен, ПК5800, улица „Дойран“ №71, ет.З, тел: 
064805940, email: kimtexls@abv.bg , лице за контакт: Соня Иванова - Духлевска, 
съдържа:

Участника е представил техническо предложение, оригинал подписано и 
подпечатано -  4стр.

Представена е информация за лице и данни за контакт от страна на участника.
Предложен е срок за изготвяне на комплексен доклад -  14 календарни дни, който 

съответства на максимално определения от Възложителя.
Предложен е срок за изработване на окончателен доклад -  9 работни дни, който е в 

съответствие с максимално определения о Възложителя.
Участника е представил списък на всички лица които ще бъдат ангажирани с 

изпълнението на строителния надзор, по всяка проекта част.

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

X. Оферта от „ ЕЛАТИВ ТЕХНОИНВЕСТ“ ООД, с вх. №5300-488
3/10.04.2019г. в 11:08ч., с адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ПК5000, 
улица „България“ №25, ет.1, тел: 062629011, email: elativ@abv.bg , лице за контакт: 
Георги Терзиев, съдържа:

Участника е представил техническо предложение, оригинал подписано и 
подпечатано -  5стр.

Представена е информация за лице и данни за контакт от страна на участника.
Предложен е срок за изготвяне на комплексен доклад -  14 календарни дни, който 

съответства на максимално определения от Възложителя.
Предложен е срок за изработване на окончателен доклад -  10 работни дни, който е в 

съответствие с максимално определения о Възложителя.
Участника е представил списък на всички лица които ще бъдат ангажирани с 

изпълнението на строителния надзор, по всяка проекта част.

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.

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

mailto:kimtexls@abv.bg
mailto:elativ@abv.bg
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I. Оферта от „Бул Строй Контрол Инженеринг“ АД, с вх. №5300-8357
1/04.04.2019г. в 11:49ч., с адрес за кореспонденция: град София, ПК1680, улица 
„Лъвски рид“ №4, тел: 028691742, email: bskeng@mbox.contact.bg

II. Оферта от „ АГЕНЦИЯ СТРОЙКОНТРОЛ -  ВТ“ ЕООД, с вх. №53-15069
1/09.04.2019г. в 10:09ч., с адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ПК5000, 
бул. „България“ №2, ет.З, тел: 0888406201, email: strovkontrol vt@abv.bg , лице за 
контакт: Емануил Серафимов

III. Оферта от „ Лайф Енерджи“ ЕООД, с вх. №53-2550-1/09.04.2019г. в 14:53ч., 
с адрес за кореспонденция: град София, ПК1233, улица „Люти брод“ №3, ет.1, тел: 
0888454140, email: multiplex@abv.bg , лице за контакт: Кънчо Паскалев

IV. Оферта от „ КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД, с вх. №53-1008-1/09.04.2019г. в 
14:56ч., с адрес за кореспонденция: град Пловдив, ПК4000, бул. „Васил Априлов“ 
№20, ет.4, тел: 0898574715, email: office@kima.bg , лице за контакт: Марин Младенов

V. Оферта от „ Пешев“ ЕООД, с вх. №5300-7960-1/09.04.2019г. в 14:58ч., с 
адрес за кореспонденция: град Пловдив, ПК4017, улица „Славянска“ №82, ет.З, тел: 
032621681, email: peshev.tender@gmail.com , лице за контакт: Свилен Пешев

VI. Оферта от „ БУЛ ИНВЕСТ КОНТРОЛ“ ЕООД, с вх. №53-2552
1/10.04.2019г. в 09:26ч., с адрес за кореспонденция: град София, улица „Солун“ №64, 
вх.В, ет.2, ап.2, тел: 0888208002, email: office@bicontrol.bg

VII. Оферта от „ Джи енд Ай“ ООД, с вх. №53-2553-1/10.04.2019г. в 09:28ч., с 
адрес за кореспонденция: град София, ПК1680, улица „Подуево“ №10А, ет.З,, ап.9, 
тел: 0888793008, email: gandi201 l@mail.bg , лице за контакт: Испирдон Михайлов

VIII. Оферта от „ Консулт инвест контрол“ ООД, с вх. №53-2554-1/10.04.2019г. 
в 09:31ч., с адрес за кореспонденция: град Балчик, ПК9600, улица „Черно море“ №19, 
тел: 0887366922, email: k i kontrol@abv.bg , лице за контакт: Строимир Спасов

IX. Оферта от „ Кимтекс ЛС“ ООД, с вх. №5300-12196-1/10.04.2019г. в 09:44ч., 
с адрес за кореспонденция: град Плевен, ПК5800, улица „Дойран“ №71, ет.З, тел: 
064805940, email: kimtexls@abv.bg , лице за контакт: Соня Иванова - Духлевска

X. Оферта от „ ЕЛАТИВ ТЕХНОИНВЕСТ“ ООД, с вх. №5300-488
3/10.04.2019г. в 11:08ч., с адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ПК5000, 
улица „България“ №25, ет.1, тел: 062629011, email: elativ@abv.bg , лице за контакт: 
Георги Терзиев

mailto:bskeng@mbox.contact.bg
mailto:vt@abv.bg
mailto:multiplex@abv.bg
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mailto:peshev.tender@gmail.com
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Списък на участниците, предложени за отстраняване при мотиви, отразени в
настоящия протокол

Няма участници предложени за отстраняване.

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: 
Изготвяне на оценки за съответствието на инвестиционните проекти със 
съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по 
време на строителството по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за 
възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ по процедура BG16RFOP001-5.002 
„Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с 
увреждания“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по обособени позиции:Обособена 
позиция №1: Изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционния проект със 
съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на 
строителството за обект: „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора 
и лица с умствена изостаналост“ за изграждане на нови 4 броя „Център за грижа за лица с 
умствена изостаналост“ с капацитет 15 места всеки; и Обособена позиция №2: 
Изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционния проект със съществените 
изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на 
строителството за обект: „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора 
и лица с умствена изостаналост“ за ремонт и реконструкция на „Център за грижа за 
възрастни хора в невъзможност за самообслужване“ 1 брой с капацитет 15 места; 
Услугите по обособена позиция №2 ще бъдат възложени по реда на съответната им 
индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, чрез директно възлагане, с 
публикувано Обявление за поръчка с ID 898584 на дата 04.03.2019 г. и уникален номер в 
РОП: 00073-2019-0009, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/651 , комисията реши: Отваряне и 
оповестяване на ценовите предложения да се извърши на дата 20.09.2019 г. от 09:00 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 продължи своята работа на дата 20.09.2019г. от 09:00ч. като пристъпи 
към отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници, по реда на постъпване 
на офертите им, като председатели оповести съдържанието на пликовете предлагани 
ценови параметри:

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

I. Оферта от „Бул Строй Контрол Инженеринг“ АД, с вх. №5300-8357
1/04.04.2019г. в 11:49ч., е адрес за кореспонденция: град София, ПК1680, улица 
„Лъвски рид“ №4, тел: 028691742, email: bskeng@mbox.contact.bg

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/651
mailto:bskeng@mbox.contact.bg
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Участника е предложил цена за изпълнение на поръчката в размер на 11800,00лв. 
без ДДС. Комисията установи че участника не е представил начин на сформиране на 
цената съгласно изискванията на образец №4 „Ценово предложение“.

По този начин участника не е спазил формата на образеца, като не е представил 
сформиране на общата предлагана цена. Предвид горното комисията предлага участника 
за отстраняване на основание чл.107, т.1 от ЗОП поради представяне на оферта като не е 
изпълнил условие заложено в документацията за участие, а именно неспазване на образец 
№4, „Ценово предложение“

II. Оферта от „ АГЕНЦИЯ СТРОЙКОНТРОЛ -  ВТ“ ЕООД, с вх. №53-15069
1/09.04.2019г. в 10:09ч., е адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ПК5000, 
бул. „България“ №2, ет.З, тел: 0888406201, email: strovkontrol vt@,abv.bg , лице за 
контакт: Емануил Серафимов

Участника е предложил цена за изпълнение на поръчката в размер на 11629,00лв. 
без ДДС. Участника е представил метод на сформиране на цената. След извършване на 
проверка на представената в табличен вид информация, комисията установи, че в частта 
на таблицата отнасяща се до оценка на съответствието на инвестиционния проект е 
допусната грешка, която води до промяна на цената, като участника е представил 
информация за възнаграждение на експертите по всички проектни части като сбора от 
тези хонорари участника е записал 11300,00лв. За строителен надзор участника е записал 
стойност от 7750лв., като след това е представил и информация за други разходи които са 
заложени при сформиране на цената. Като „Обща стойност“ участника е изчислил 
11629,99лв., като е посочил че „Приемаме“ 11629,00лв.

Комисията не може да прецени коя от всичките общи суми да приеме за 
предложение от участника защото в обща цена участника е записал 11629,00лв. без ДДС, 
след това в представения метод на сформиране на цената, участника е заложил обща 
стойност от 11629,99лв., а при сборуване на разходите за оценка на съответствието 
участника е записал в таблицата като резултат 11300,00 за оценка и за надзор 7750лв. като 
по този начин дори и без да се събират другите записани разходи от участника се получава 
сума надхвърляща 19000,00лв.

По този начин участника е представил варианти в ценовото си предложение, а 
съгласно обявлението за обществената поръчка Възложителя, е посочил че не се приемат 
варианти. Не на последно място, комисията не може да прецени коя е действително 
предложената от участника цена за изпълнение на поръчката, за да може провери първо за 
обстоятелствата по чл.72, ал.1 от ЗОП, както и да пристъпи към оценка съгласно 
формулата за определяне на най ниска цена.

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

В този смисъл, така представената от участника оферта се явява „Неподходяща 
оферта” по смисъла на §2, т.25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените 
поръчки.

mailto:vt@abv.bg
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III. Оферта от „ Лайф Енерджи“ ЕООД, с вх. №53-2550-1/09.04.2019г. в 14:53ч., 
с адрес за кореспонденция: град София, ПК1233, улица „Люти брод“ №3, ет.1, тел: 
0888454140, email: multiplex@abv.bg , лице за контакт: Кънчо Паскалев

Участника е предложил цена за изпълнение на поръчката в размер на 5 147,00лв. 
без ДДС. Участника е представил начин на сформиране на цената съгласно изискванията 
на образец №4 „Ценово предложение“.

За изготвяне на оценка на съответствието -  500,00лв. без ДДС
За упражняване на строителен надзор -  4 647,00лв. без ДДС

IV. Оферта от „ КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД, с вх. №53-1008-1/09.04.2019г. в 
14:56ч., с адрес за кореспонденция: град Пловдив, ПК4000, бул. „Васил Априлов“ 
№20, ет.4, тел: 0898574715, email: office@kima.bg , лице за контакт: Марин Младенов

Участника е предложил цена за изпълнение на поръчката в размер на 9 995,00лв. 
без ДДС. Участника е представил начин на сформиране на цената съгласно изискванията 
на образец №4 „Ценово предложение“.

За изготвяне на оценка на съответствието -  995,00лв. без ДДС
За упражняване на строителен надзор -  9 000,00лв. без ДДС

V. Оферта от „ Пешев“ ЕООД, с вх. №5300-7960-1/09.04.2019г. в 14:58ч., с 
адрес за кореспонденция: град Пловдив, ПК4017, улица „Славянска“ №82, ет.З, тел: 
032621681, email: peshev.tender@gmail.com , лице за контакт: Свилен Пешев

Участника е предложил цена за изпълнение на поръчката в размер на 8 150,00лв. 
без ДДС. Участника е представил начин на сформиране на цената съгласно изискванията 
на образец №4 „Ценово предложение“.

За изготвяне на оценка на съответствието -  1 650,00лв. без ДДС
За упражняване на строителен надзор -  6 500,00лв. без ДДС

VI. Оферта от „ БУЛ ИНВЕСТ КОНТРОЛ“ ЕООД, с вх. №53-2552
1/10.04.2019г. в 09:26ч., с адрес за кореспонденция: град София, улица „Солун“ №64, 
вх.В, ет.2, ап.2, тел: 0888208002, email: office@bicontrol.bg

Участника е предложил цена за изпълнение на поръчката в размер на 11 150,00лв. 
без ДДС. Комисията установи че участника не е представил начин на сформиране на 
цената съгласно изискванията на образец №4 „Ценово предложение“.

По този начин участника не е спазил формата на образеца, като не е представил 
сформиране на общата предлагана цена. Предвид горното комисията предлага участника 
за отстраняване на основание чл.107, т.1 от ЗОП поради представяне на оферта като не е 
изпълнил условие заложено в документацията за участие, а именно неспазване на образец 
№4, „Ценово предложение“

VII. Оферта от „ Джи енд Ай“ ООД, с вх. №53-2553-1/10.04.2019г. в 09:28ч., с 
адрес за кореспонденция: град София, ПК1680, улица „Подуево“ №10А, ет.З,, ап.9, 
тел: 0888793008, email: gandi2011 (a mail.bg , лице за контакт: Испирдон Михайлов

mailto:multiplex@abv.bg
mailto:office@kima.bg
mailto:peshev.tender@gmail.com
mailto:office@bicontrol.bg
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Участника е предложил цена за изпълнение на поръчката в размер на 10 280,00лв. 
без ДДС. Участника е представил начин на сформиране на цената съгласно изискванията 
на образец №4 „Ценово предложение“.

Посочени са разходи за възнаграждение на екипа -  5140,00лв., Режийни разходи на 
екипа -926,00лв., разходи за транспорт на екипа -  1542,00лв., административни разходи -  
2056,00лв. и печалба 616,00лв., като предложената обща цена съответства представения 
метод на сформиране на цената на участника.

VIII. Оферта от „ Консулт инвест контрол“ ООД, с вх. №53-2554-1/10.04.2019г. 
в 09:31ч., с адрес за кореспонденция: град Балчик, ПК9600, улица „Черно море“ №19, 
тел: 0887366922, email: k i kontrol@abv.bg , лице за контакт: Строимир Спасов

Участника е предложил цена за изпълнение на поръчката в размер на 5 120,00лв. без 
ДДС. Комисията установи че участника не е представил начин на сформиране на цената 
съгласно изискванията на образец №4 „Ценово предложение“.

По този начин участника не е спазил формата на образеца, като не е представил 
сформиране на общата предлагана цена. Предвид горното комисията предлага участника 
за отстраняване на основание чл.107, т.1 от ЗОП поради представяне на оферта като не е 
изпълнил условие заложено в документацията за участие, а именно неспазване на образец 
№4, „Ценово предложение“

IX. Оферта от „ Кимтекс JIC“ ООД, е вх. №5300-12196-1/10.04.2019г. в 09:44ч., 
е адрес за кореспонденция: град Плевен, ПК5800, улица „Дойран“ №71, ет.З, тел: 
064805940, email: kimtexls@abv.bg , лице за контакт: Соня Иванова - Духлевска

Участника е предложил цена за изпълнение на поръчката в размер на 10 142,00лв. 
без ДДС. Комисията установи че участника не е представил начин на сформиране на 
цената съгласно изискванията на образец №4 „Ценово предложение“.

По този начин участника не е спазил формата на образеца, като не е представил 
сформиране на общата предлагана цена. Предвид горното комисията предлага участника 
за отстраняване на основание чл.107, т.1 от ЗОП поради представяне на оферта като не е 
изпълнил условие заложено в документацията за участие, а именно неспазване на образец 
№4, „Ценово предложение“

X. Оферта от „ ЕЛАТИВ ТЕХНОИНВЕСТ“ ООД, е вх. №5300-488
3/10.04.2019г. в 11:08ч., е адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ПК5000, 
улица „България“ №25, ет.1, тел: 062629011, email: elativ@abv.bg , лице за контакт: 
Георги Терзиев

Участника е предложил цена за изпълнение на поръчката в размер на 13 000,00лв. 
без ДДС. Участника е представил начин на сформиране на цената съгласно изискванията 
на образец №4 „Ценово предложение“.

За изготвяне на оценка на съответствието -  1 000,00лв. без ДДС
За упражняване на строителен надзор -  12 000,00лв. без ДДС

mailto:kontrol@abv.bg
mailto:kimtexls@abv.bg
mailto:elativ@abv.bg
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Комисията извърши изчисления за наличието на предложение с 20 на сто по 
благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници, 
като установи, че това обстоятелство е налице за участника - „ Лайф Енерджи“ 
ЕООД . На основание чл. 72, ал. 1 ЗОП, комисията реши да изиска от участника 
да представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на ценовото си 
предложение за изпълнение на услугата, съгласно образец №4.

Комисията реши следващото и заседание да се проведе след изтичане на срока 
за представяне на писмена обосновка от участниците.

Комисията завърши своята работа в 11:00 часа.

Днес на дата 07.10.2019г., от 09:00ч., Комисията пристъпи към разглеждане на 
постъпилия отговор от участника на които бе изискана писмена обосновка по чл.72, ал.1 
ЗОП.

До участника бе подготвено писмо относно представянето на подробна писмена 
обосновка по чл.72, ал.1 ЗОП с наш изх.№ 53-2743-1/25.09.19г. Писмото бе изпратено чрез 
куриерска услуга до адреса за кореспонденция на участника, като същото е получено от 
участника на 26.10.2019 г. удостоверено с обратна разписка. В деловодството на Община 
Велико Търново е постъпил отговор от участника „Лайф Енерджи“ ЕООД с вх.№53- 
2550-2/30.09.2019г.

На заседанието си комисията установи, че отговора е пристигнал в срок съгласно 
изискванията на чл.72, ал.1 ЗОП.

Комисията отвори плика с ценова обосновка на участника и установи че е 
представена общата цена за изпълнение на услугата в размер на 5 147,00лв. без ДДС, като 
е посочено и сформиране на цената в съответствие с посочената в ценовото предложение. 
В раздел II., т.1 участника е посочил че цената за изготвяне на оценка на съответствието е 
405,37лв., което не съответства на посочената цена за изготвяне на комплексен доклад -  
500лв. без ДДС. В същия раздел в точка 1.1 Възнаграждението на експертите посочено от 
участника е 350лв., а при сборуване на разбивката на участника за експерти по всички 
проектни части се получава резултат 400лв. На стр.З в т.2.3 участника е записал че 
транспортните разходи са 42лв. за пътуване София-с.Церова Кория -София, като са 
предвидени 25 пътувания. Общата цена за транспорт посочена от участника е 840лв. 
Комисията извърши изчисление на база представения брой посещения (25 пътувания) и 
единичната цена за едно пътуване (42,00лв.) и установи несъответствие, като верният 
резултат, респективно вярната сума за транспортни разходи е 1050,00лв. Представената 
от участника информация, не доказва и не съответства по разбивка на офертната цена 
записана от участника в образец №4. В така представената обосновка комисията няма как 
да приеме че участника се е позовал на някое от обстоятелствата по ал.2 на чл.72 ЗОП, 
защото, съгласно представените методи на ценообразуване на цената на участника, не 
съответстват на общата оферта цена от участника.

Така представената обосновка представлява изменение на офертата на участника и 
предлагане на варианти.

Съгласно чл.72, ал. 3 от ЗОП -  „Получената обосновка се оценява по отношение на 
нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по ал. 2. на които се позовава 
участникът. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща 
информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само
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когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената 
цена или разходи.“

Императивното изискване на тази разпоредба на ЗОП изисква от комисията да 
направи оценка на обосновка на участника не само за това дали в същата са обхванати 
възможностите изброени в чл.72, ал. 2 от ЗОП от т.1 до т.5, но и дали към обосновката са 
приложени доказателства чрез които по безспорен начин да се обоснове предложената от 
участника цена.

Предвид изложеното комисията не приема представената обосновка.
Съгласно обявлението II.2.10 „Информация относно вариантите“, Възложителя е 

посочил, че не се приемат варианти. Комисията предлага „ Лайф Енерджи“ ЕООД, с вх. 
№53-2550-1/09.04.2019г. в 14:53ч., с адрес за кореспонденция: град София, ПК1233, 
улица „Люти брод“ №3, ет.1, тел: 0888454140, email: multiplex@abv.bg , лице за 
контакт: Кънчо Паскалев за отстраняване на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП.

Комисията пръстъпи към оценка на допуснатите участници съгласно обявения 
критерий за възлагане:

Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти е НАИ-

До оценка, чрез критерий най-ниска цена се допускат само оферти, които 
съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Офертата на 
участника с най-ниско възнаграждение /най-ниска цена/ в лева за изпълнение на 
поръчката получава максимален брой точки -  100 точки. Оценките на останалите оферти 
се изчисляват по формулата:

Където Цп е предложената цена за изпълнение на услугите в лева без ДДС съгласно 
Ценовото предложение на съответния участник.

Където Ц т т  е най-ниската предложена цена за изпълнение на услугите в лева без 
ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници.

Класирането на участниците се извършва въз основа на предложените 
възнаграждения /предлагани цени/ за изпълнение на консултантските услуги, като на 
първо място се класира участникът предложил най-ниско възнаграждение.

Забележка: При извършване на оценяването ще се използва закръгляване до 
втория знак след десетичната запетая.

Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и 
представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. 
От участие в процедурата се отстранява участник, който е посочил цена по-висока от 
прогнозната стойност на обществената поръчка. При разминаване между изписаното с 
цифри и изписаното с думи, за вярно се приема записът с думи.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 
класираните на първо място оферти, когато оценките на две или повече оферти са равни.

НИСКА ЦЕНА

Ц = (Цпнп/Цп) х 100 =  (брой точки)

mailto:multiplex@abv.bg
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Класирането на участниците се извършва въз основа на предложените възнаграждения 
/предлагани цени/ за изпълнение на консултантската услуга, като на първо място се 
класира участникът предложил най-ниско възнаграждение.
Забележка: При извършване на оценяването ще се използва закръгляване до втория знак 
след десетичната запетая.

1- място „ Пешев“ ЕООД -  100 точки

„КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД:
Ц = (Цппп/Цп) х 100 =8 150/9995 х 100 =0,82 х 100 =82 точки 

„Джи енд Ай“ ООД:
Ц = (Цппп/Цп) х 100 =8 150/10280 х 100 = 0,79 х 100 = 79 точки 

„Елатив техноинвест“ ООД:
Ц = (Цппп/Цп) х 100 =8 150/13000 х 100 = 0,63 х 100 = 63 точки

Имайки предвид критерия за оценка комисията извърши следното класиране:

1-во място: Оферта от „ Пешев“ ЕООД, с вх. №5300-7960-1/09.04.2019г. в 14:58ч., с 
адрес за кореспонденция: град Пловдив, ПК4017, улица „Славянска“ №82, ет.З, тел: 
032621681, email: peshev.tender@gmail.com , лице за контакт: Свилен Пешев- 100 
точки, с предложена обша цена за изпълнение на предмета на договора -  8 150,00лв. 
без ДДС;

2-ро място: Оферта от „ КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД, с вх. №53-1008-1/09.04.2019г. в 
14:56ч., с адрес за кореспонденция: град Пловдив, ПК4000, бул. „Васил Априлов“ 
№20, ет.4, тел: 0898574715, email: office@kima.bg , лице за контакт: Марин Младенов 
-  82 точки с предложена обша цена за изпълнение на предмета на договора -  9 
995,00лв. без ДДС

3-то място: Оферта от „ Джи енд Ай“ ООД, с вх. №53-2553-1/10.04.2019г. в 09:28ч., с 
адрес за кореспонденция: град София, ПК1680, улица „Подуево“ №10А, ет.З,, ап.9, 
тел: 0888793008, email: gandi2011 @mail.bg , лице за контакт: Испирдон Михайлов - 79 
точки с предложена обша цена за изпълнение на предмета на договора -  10 280,00лв. 
без ДДС

4-то място: Оферта от „ ЕЛАТИВ ТЕХНОИНВЕСТ“ ООД, с вх. №5300-488
3/10.04.2019г. в 11:08ч., с адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ПК5000, 
улица „България“ №25, ет.1, тел: 062629011, email: elativ@abv.bg , лице за контакт: 
Георги Терзиев - 63 точки с предложена обша цена за изпълнение на предмета на 
договора -  13 000,00лв. без ДДС;

Предлага на Възложителя да сключи писмен договор с класирания на първо място 
участник:
Оферта от „ Пешев“ ЕООД, с вх. №5300-7960-1/09.04.2019г. в 14:58ч., с адрес за 
кореспонденция: град Пловдив, ПК4017, улица „Славянска“ №82, ет.З, тел:

mailto:peshev.tender@gmail.com
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032621681, email: peshev.tender@gmail.com , лице за контакт: Свилен Пешев- 100 
точки, с предложена обща цена за изпълнение на предмета на договора -  8 150,00лв. 
без ДДС;

Настоящия доклад на комисията се предава на Възложителя за утвърждаване на 
основание чл.106, ал.1 ЗОП, във връзка с чл.60, ал.З ППЗОП. Към доклада се прилагат 
протоколи от работата на комисията (12.04.2019г. от 14:00ч. и 31.07.2019г. от 09:00ч. , 
17.09.2019г. от 09:00ч. ,от 20.09.2019г от 09:00ч. и от 07.10.2019г. от 09:00ч.), всички 
документи изготвени в хода на работата на комисията, заедно с цялата документация.

Настоящия доклад се състави и подписа от комисията, назначена със Заповед 
№ РД 22-623/12.04.2019г. изменена с Заповед № РД22-1644/07.10.2019г. на Кмета на 
Община Велико Търново на Кмета на Община Велико Търново, както следва:

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:................иг. г.тг.. .................................................................................................
/ Милена Стефанова -  Главен^к^перт в Дирекция „СДЗ“ в Община Велико Търново; /

И ЧЛЕНОВЕ:
1  ........................................................................................................................................
/ АлркСандъдКблев -  1 лавен ек ср ^ т  ̂  Дирекция Обществени поръчки в Община Велико 
Търново; /

 2...............................................т .................................................................................................................
/ Мариана Иванова -  С'рф^ш експерт в Дирекция „Проекти и Програми“ в Община 
Велико Търново;/

 3 ...............................с / у ...............................................................................................................................................
/ инж.Вяра Димитрова -  Главен експерт в Отдел „Техническа Инфраструктура“ в Община
Велико Търново; /

 4........   . | . . . . ................................................................ .................................................................... .
/ Ана Тодорова - Главен експерт в ДиоекцияДБФ“ в Община Велико Търново;/

Получих доклада от работата на комисията .на-лата  2019г,
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:..................
СНЕЖАНА А ДАНЕВА ИВАНОВА
Заместник кмет „Финанси“ вОбщнна велико Търново
(За Кмет Съгласно Заповед № РД22-1559 от 24.Щ.20IV?. на 
Кмета на Община Велико Търново)

УТВЪРЖДАВАМ доклада от работата на комисията на дата .?£?..»..К^?....2019г.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:..................
СНЕЖ АНА____________ I ДАНОВА - ИВАНО$4
Заместник кмет „Финанси“ £ Общнна Велнко Търново
(За Кмет Съгласно Заповед №РД&2-Ь559 Ът 24*09.201 9 \н а  
Кмета на Община Велико Търново)

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от 
Регламент (ЕС) 2016/679
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