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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!
РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ПРОТОКОЛ № 5

Днес на дата 20.03.2020 г. в 11:00 часа в сградата на Община Велико Търново в Нова 
Зала на общински съвет, Комисията по чл. 103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, 
във връзка с чл.51, ал.1 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки, 
назначена със Заповед № РД 22-1444/05.09.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, 
и изменена със Заповед № РД 22-2134/27.12.2019 г. на Кмета на Община Велико 
Търново продължи разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в 
обществена поръчка, чрез провеждане на публично състезание с предмет: 
„Упражняване на независим строителен надзор на обект: „Модернизация и 
внедряване на мерки за енергийна ефективност в Художествена галерия „Борис 
Денев“, гр. Велико Търново“, с уникален номер на процедурата 00073-2019-0040 в 
регистъра на АОП и публикувано обявление на дата 25.07.2019 с ID 923686 в Регистъра 
на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община 
Велико Търново https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/701/.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлия Ликоманова-Мутафчиева -  Главен експерт в Дирекция 
„Проекти и програми” (ръководител проект);

И ЧЛЕНОВЕ:
1. инж. Ивайло Дачев -  Главен експерт в Отдел “Техническа инфраструктура”;
2. Явор Иванов -  Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки”.

Комисията продължи работата си е разглеждане на постъпилите отговори с 
изисканите допълнителни документи.

На 10.03.2020 г. комисията изпрати писмо с № 5300-19490-1/10.03.20г. до 
участника “Язон” ООД, с което изиска да представи допълнителни документи и 
информация във връзка със съответствието с критериите за подбор. Към настоящия 
момент законовият срок от 5 работни дни е изтекъл и такъв отговор не е постъпил в 
сградата на общината.

Във връзка с гореизложеното комисията предлага участникът да бъде отстранен 
от процедурата на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП.

Комисията пристъпи към разглеждане на следващия участник в класирането във 
връзка с условията за допускане и критериите за подбор.
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ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!
РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

Оферта от „Ай Ти Ем Проджект“ ООД, с вх. № 53-1668-1/02.09.2019 г. от 
09:35 часа., с ЕИК: 202758063; адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, бул. „Шести 
септември“ №152, ет. 2, офис 2-2Б тел.: 0886850045, Електронна поща: office@itm- 
project.bg

След като подробно разгледа ЕЕДОП на участника Комисията направи следните 
заключения:

Участникът не е декларирал лице вписано в регистъра по чл. 44, ал. Е Съгласно 
критериите за подбор обявени в процедурата: „Участникът трябва да разполага в
екипа си с лица, които отговарят на изискванията на Закона за енергийна ефективност 
и са вписани в публичния регистър по чл.44, ал.1 от Закона за енергийната 
ефективност. “

С оглед на гореизложеното, участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в 
който да е декларирано лице вписано в регистъра по чл. 44, ал. 1 ЗЕЕ, съгласно 
критерия за подбор. Лицето може да е консултант (физическо лице) или фирма, 
която да бъде подизпълнител на участника.

Комисията приключи своята работа в 12:00часа

Комисията взе решение да се събере на заседание след изтичане на срокът за 
получаване на отговор от участника „Ай Ти Ем Проджект“ ООД, като за целта следва да 
се изпрати писмо съдържащо констатациите в настоящия протокол.
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