
европейски съюз

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!
Р УМ Ъ Н С КО  ПРАВИТЕЛСТВО БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ПРОТОКОЛ № 1

Днес надата 22.01.2020 г. в 14:00 часа в сградата на Община Велико Търново встаяН ова 
зала, 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 22-113/21.02.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново, започна 
разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в обществена поръчка, чрез 
провеждане на договаряне без предварително обявление с предмет: „Инженеринг —  
проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: 
„Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Художествена 
галерия „Борис Денев“, гр. В. Търново“ с уникален номер на процедурата 00073-2019- 
0076 в регистъра на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико 
Търново https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/766/.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев -  Директор на дирекция “Строителство и 
устройство на територията“;

И ЧЛЕНОВЕ:
1. инж. Ивайло Дачев -  Главен експерт в Отдел “Техническа инфраструктура”;
2. Юлия Ликоманова-Мутафчиева -  Главен експерт в Дирекция „Проекти и 

програми” (ръководител проект);
3. Даниела Данчева -  Главен счетоводител Община Велико Търново;
4. Явор Иванов -  Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки”.

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 
ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП, неразделна част от настоящият протокол.

инж. Динко Кечев -  Директор на дирекция “Строителство и устройство на 
територията“, изчете Заповед № РД 22-113/21.01.2020 г., 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 и да 
извърши оценка на офертите съгласно методиката за оценка. Комисията да класира
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участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от 
възложителя условия.

Всички действия на комисията да бъдат протоколирани, като резултатите от 
работата да бъдат отразени в протокол. Комисията да състави доклад за работата си, като 
същият бъде представен на Възложителя за утвърждаване. Към него да бъдат приложени 
и всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, заедно с цялата 
документация по процедура с предмет: „Инженеринг -  проектиране, изпълнение на СМР 
и упражняване на авторски надзор на обект: „Модернизация и внедряване на мерки за 
енергийна ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново“ в 
рамките на проект „Изкуство и култура -  общи трансгранични активи в подкрепа на 
устойчивото развитие на туризма“ Проектен код: ROBG -576, финансиран по приоритетна 
ос 2 „Зелен регион“, специфична цел: 2.1 „Подобряване на устойчивото използване на 
ресурсите на природното и културно наследство“ по Програма за трансгранично 
сътрудничество “ИНТЕРРЕГ V-А Румъния-България 2014-2020“, с уникален номер 00073- 
2019-0076 в регистъра на АОП.

При отваряне на офертата стриктно се приложи чл. 54, ал.З, ал.4 от ППЗОП.

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

I. Оферта от „ИНФРАИНЖЕНЕРИНГ-ДБ“ ЕООД с вх. № 5300-12332-1/20.01.2020 г. 
от 10:59 часа, с ЕИК: 200578682; адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ул. 
„Тодор Балина“ 9, телефон: 0878310996; електронна поща за кореспонденция: 
infra db@abv.bg;

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията констатира 
наличието на - документи и информация и непрозрачен, запечатан и с ненарушена цялост 
плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на комисията 
подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Съдържание на документите:
1. Опис на документите, оригинал подписан и подпечатан 2 стр.;
2. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, подписана и подпечатана,
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3. Декларации за съгласие от субекта на данните Приложение №8 -  2 броя;
4. ЕЕДОП на електронен носител 2 броя;
5. Техническо предложение, подписано от Даниел Бъчваров -  220 стр.;
6. Линеен график -  2 бр.

II. Оферта от „ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА“ ЕООД с вх. № 53-2757-1/20.01.2020 
г. от 13:10 часа, с ЕИК: 202694924; адрес за кореспонденция: град Велико Търново, 
ул. „Магистрална“ 3, телефон: 0888166122; електронна поща за кореспонденция: 
planexinfrastructure@abv.bg;

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията констатира 
наличието на - документи и информация и непрозрачен, запечатан и с ненарушена цялост 
плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на комисията 
подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Съдържание на документите:
1. Опис на документите, оригинал подписан и подпечатан 2 стр.;
2. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, подписана и подпечатана, 

1 стр.;
3. Декларации за съгласие от субекта на данните Приложение №8 -  2 броя;
4. ЕЕДОП на електронен носител 2 броя;
5. Техническо предложение, подписано от Кристиян Дешков -  272 стр.;
6. Линеен график -  2 бр.

III. Оферта от „ЕВРОКОРЕКТ.БУЛ“ ЕООД с вх. № 53-1328-1/20.01.2020 г. от 13:16 
часа, с ЕИК: 202928131; адрес за кореспонденция: град Трявна, бул. „Ангел Кънчев“ 
36, телефон: 0887131311; електронна поща за кореспонденция: 
evrokorekt.bul@abv.bg;

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията констатира 
наличието на - документи и информация и непрозрачен, запечатан и с ненарушена цялост 
плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на комисията 
подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Съдържание на документите:
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1. Опис на документите, оригинал подписан и подпечатан 2 стр.;
2. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, подписана и подпечатана, 

1 стр.;
3. Декларации за съгласие от субекта на данните Приложение №8 -  2 броя;
4. ЕЕДОП на електронен носител 2 броя;
5. Техническо предложение, подписано от Кристиян Дешков -  272 стр.;
6. Линеен график -  2 бр.

С горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на 
комисията в 15:00 ч.

Председателят на комисията определи, комисията да се събере и да продължи 
своята работа на 24.01.20 г.

Днес 24.01.2020 г. в 10:00 часа комисията продължи своята работа по разглеждане 
на постъпилата оферта.

Комисията пристъпи към разглеждане на подадените ЕЕДОП и преценка относно 
съответствие на декларираното с критериите за подбор.

I. Оферта от „ИНФРАИНЖЕНЕРИНГ-ДБ“ ЕООД с вх. № 5300-12332- 
1/20.01.2020 г. от 10:59 часа, с ЕИК: 200578682; адрес за кореспонденция: град Велико 
Търново, ул. „Тодор Балина“ 9, телефон: 0878310996; електронна поща за 
кореспонденция: infra db@abv.bg;

След като разгледа подробно ЕЕДОП на участника Комисията установи следното:

Посоченото като подизпълнител дружество "КИНЕКС" ООД, град Пловдив се 
представлява от двама управители Анатоли Чаушев и Димитър Джугаланов. Съгласно чл. 
40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, лицата които трябва да представят информация по чл. 54, ал. 2 от 
ЗОП са управителите на дружеството с ограничена отговорност. Поради това е 
необходимо ЕЕДОП да бъде подписан от всички лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП. В чл. 41, ал.
1 от ППЗОП е дадена възможността:,, Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече 
от едно и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1,
2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица,
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в случай че подписващият разполага с информация за достоверността на декларираните 
обстоятелства по отношение на останалите задължени лица. “ Подизпълнителят 
очевидно не се е възползвал от тази възможност, тъй като в Част Б „Информация за 
представителите на икономическия оператор“ е посочен единствено единият управител - 
Анатоли Чаушев, като никъде в ЕЕДОП не е декларирано, че информацията се отнася и за 
другия управител на дружеството.

Във връзка с горното, дружеството "КИНЕКС" ООД, следва да представи нов 
ЕЕДОП, подписан от управителя Димитър Джугаланов или подписан от Анатоли Чаушев, 
но в него е посочено името на другия управител и е декларирано, че декларираната 
информация се отнася и до него. Участникът има възможност и да посочи нов 
подизпълнител, подавайки нов ЕЕДОП. В този случай, подизпълнителя също представя 
ЕЕДОП.

II. Оферта от „ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА“ ЕООД с вх. № 53-2757- 
1/20.01.2020 г. от 13:10 часа, с ЕИК: 202694924; адрес за кореспонденция: град Велико 
Търново, ул. „Магистрална“ 3, телефон: 0888166122; електронна поща за 
кореспонденция: planexinfrastructure@abv.bg;

След като разгледа подробно ЕЕДОП на участника Комисията установи следното:

Посоченото като подизпълнител дружество "КИНЕКС" ООД, град Пловдив се 
представлява от двама управители Анатоли Чаушев и Димитър Джугаланов. Съгласно чл. 
40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, лицата които трябва да представят информация по чл. 54, ал. 2 от 
ЗОП са управителите на дружеството с ограничена отговорност. Поради това е 
необходимо ЕЕДОП да бъде подписан от всички лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП. В чл. 41, ал.
1 от ППЗОП е дадена възможността: „Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече 
от едно и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1,
2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, 
в случай че подписващият разполага с информация за достоверността на декларираните 
обстоятелства по отношение на останалите задължени лица. “ Подизпълнителят 
очевидно не се е възползвал от тази възможност, тъй като в Част Б „Информация за 
представителите на икономическия оператор“ е посочен единствено единият управител - 
Анатоли Чаушев, като никъде в ЕЕДОП не е декларирано, че информацията се отнася и за 
другия управител на дружеството.
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Р УМ Ъ Н С КО  П РАВИТЕЛСТВО БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

Във връзка с горното, дружеството "КИНЕКС" ООД, следва да представи нов 
ЕЕДОП, подписан от управителя Димитър Джугаланов или подписан от Анатоли Чаушев, 
но в него е посочено името на другия управител и е декларирано, че декларираната 
информация се отнася и до него. Участникът има възможност и да посочи нов 
подизпълнител, подавайки нов ЕЕДОП. В този случай, подизпълнителя също представя 
ЕЕДОП.

III. Оферта от „ЕВРОКОРЕКТ.БУЛ“ ЕООД с вх. № 53-1328-1/20.01.2020 г. от 
13:16 часа, с ЕИК: 202928131; адрес за кореспонденция: град Трявна, бул. „Ангел 
Кънчев“ 36, телефон: 0887131311; електронна поща за кореспонденция:
evrokorekt.bul@abv.bg;

След като разгледа подробно ЕЕДОП на участника Комисията установи следното:

Посоченото като подизпълнител дружество "КИНЕКС" ООД, град Пловдив се 
представлява от двама управители Анатоли Чаушев и Димитър Джугаланов. Съгласно чл. 
40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, лицата които трябва да представят информация по чл. 54, ал. 2 от 
ЗОП са управителите на дружеството с ограничена отговорност. Поради това е 
необходимо ЕЕДОП да бъде подписан от всички лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП. В чл. 41, ал.
1 от ППЗОП е дадена възможността: „Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече 
от едно и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1,
2 и 7 ичл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, 
в случай че подписващият разполага с информация за достоверността на декларираните 
обстоятелства по отношение на останалите задължени лица. “ Подизпълнителят 
очевидно не се е възползвал от тази възможност, тъй като в Част Б „Информация за 
представителите на икономическия оператор“ е посочен единствено единият управител - 
Анатоли Чаушев, като никъде в ЕЕДОП не е декларирано, че информацията се отнася и за 
другия управител на дружеството.

Във връзка с горното, дружеството "КИНЕКС" ООД, следва да представи нов 
ЕЕДОП. подписан от управителя Димитър Джугаланов или подписан от Анатоли Чаушев, 
но в него е посочено името на другия управител и е декларирано, че декларираната 
информация се отнася и до него. Участникът има възможност и да посочи нов
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ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!
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подизпълнител, подавайки нов ЕЕДОП. В този случай, подизпълнителя също представя 
ЕЕДОП.

Комисията приключи работата си в 15:30 часа.

В срок до 5 работни дни от получаването на настоящия протокол кандидатите и 
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 или заявления за участие. Тази възможност се прилага и за 
подизпълнителите и третите лица, посочени от кандидата или участника. Кандидатът или 
участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че 
подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това 
не води до промяна на техническото предложение.

Председателят определи следващото заседание за след изтичане на срока за 
представяне на допълнителните документи и информация.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев -  Диррктор на дцрекцйя “Строителство и устройство 
на територията“;
  / •  .......................

И ЧЛЕНОВЕ:

инж. Ивайло Дачев - Главен експерт в Отдел “Техническа инфраструктура”;
....................................................... : ....................................................W - ...........
Юлия Ликоманова-Мутафчиева -  Главен експерт в Дирекция „Проекти и програми” 
(ръководител проект);

Даниела Данчева -  Главен счетоводител Община Велико Търново;
.................................................................................................................................................... ^ . . . \ L . . . . ^ . / . . . \

Явор Иванов -  Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки”.

   !  ..................
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