
ПРОТОКОЛ 

Днес, 03.01.2020 г. в 11:00 ч., в зала 306 в сградата на Община Велико Търново, 
комисията от длъжностни лица по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед №РД 22 -
8/03.01.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново, със задача: да разгледа, оцени и 
класира офертите, представени в отговор на обява с №ОБ - 38 от 10.12.2019г. за 
обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на чл. 187, ал. 1 и 
ал. 2 от ЗОП, започна разглеждането на постъпилите оферти във връзка с участие в 
обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на CMP по 
изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната 
инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски транспорт 
на град Велико Търновопо обособени позиции: 
Обособена позиция №2: Изграждане на информационни табла на спирки на 
обществения градски транспорт; 
Обособена позиция №3: Модернизация на светофарни уредби на 4 кръстовища;, с 
публикувана Информация за обява с ID 9095235 в Портала за обществени поръчки (ПОП) 
и Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти с изх. №12 
- 161 - 70/23.12.2019 г., публикувана в ПОП на 23.12.2019 г., с адрес на профила на 
купувача на Община Велико Търново: https://www. veliko-tarnovo. bz/bz/vrofil-na-
kupuvacha/755/ 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж.Динко Кечев - Директор Дирекция „СУТ" в Община Велико Търново; 
И ЧЛЕНОВЕ: 
1. инж.Цанко Бояджиев - Началник отдел „ТИ" в Община Велико Търново; 
2.Александър Колев - Главен експерт в Дирекция Обществени поръчки в Община 

В определения в обява № ОБ - 38 от 10.12.2019г. срок са постъпили три оферти. След 
установяване на това обстоятелство Възложителя е удължил срока за подаване на оферти 
до 27.12.2019г. с оглед спазване на императивното изискване на чл.188, ал.2 ЗОП. 

В рамките на определения срок са постъпили три оферти, както следва: 
1. Оферта с вх.№5300-2037-9/17.12.2019г. в 14:42ч. на „Етра-ел" ООД; 
2. Оферта с вх.№5300-11161-16/19.12.2019г. в 13:01 ч. на „Водстрой ВТ" АД; 
3. Оферта с вх.№5300-12836-17/20.12.2019г. в 12:06ч. на „Мистрал 7" ООД; 

След запознаване със списъка с участниците, членовете на комисията подписаха 
декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП. 
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На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците, както 
и представители на средствата за масово осведомяване. 

Комисията пристъпи към отваряне, разглеждане и оценка на постъпилите 
оферти, по реда на тяхното постъпване, като председателя започна с отваряне и 
оповестяване на съдържанието на постъпилите оферти в това число и ценовите 
предложения на всеки от участниците: 

I. Оферта с вх. №5300-2037-3/17.12.2019г. в 14:42ч. на „ЕТРА-ЕЛ" ООД, град Велико 
Търново , ул. „Магистрална" №3, Лице за кореспонденция: Станислав Василев, тел: 
062638981, email: office@etra-eI.com за обособена позиция №3, съдържа: 

1. Заявление за участие, по образец оригинал подписано и подпечатано от 
Станислав Василев с посочване че в вписан в ЦПРС за 2 -ра група строежи трета 
категория - 2стр. 

2. Представяне на участника, оригинал подписано и подпечатано от Станислав 
Василев - Зстр. 

3. Техническо предложение по образец №3, оригинал подписано и подпечатано от 
Станислав Василев - 2стр. 

4. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договора, оригинал подписана и 
подпечатана от Станислав Василев - 1 стр. 

5. Декларация за срока на валидност на предложената оферта, оригинал подписана 
и подпечатана от Станислав Василев -1 стр. 

6. Декларация относно спазване на задълженията свързани с даниъци и осигуровки, 
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, оригинал подписана 
и подпечатана от Станислав Василев - 1 стр. 

7. Декларация по образец №5, оригинал подписана и подпечатана от Иван Славев -
2стр. 

8. Декларация по образец №5, оригинал подписана и подпечатана от Станислав 
Василев - 2стр. 

9. Декларация по образец №6, оригинал подписана и подпечатана от Станислав 
Василев - 2стр. 

10. Декларация по образец №8, оригинал подписана и подпечатана от Станислав 
Василев - 1стр. 

11. Декларация по образец №9, оригинал подписана и подпечатана от Станислав 
Василев - 2стр. 

12. Декларация по образец №10, оригинал подписана и подпечатана от Станислав 
Василев - 1стр. 

13. Ценово предложение по образец №4, оригинал подписано и подпечатано от 
Станислав Василев - 2стр. 

14. Количествено стойностна сметка по Приложение №4.2, оригинал подписано и 
подпечатано от Станислав Василев - бстр. 

15. Анализи на единичните цени, оригинал подписани и подпечатани от Станислав 
Василев - 24стр. 

Комисията не установи непълноти, нередности и липсващи документи в 
представената от участника оферта, съгласно поставените от Възложителя условия 
за лично състояние и критерии за подбор. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и интегрирано 
градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-
2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се 
носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 
съюз и Управляващия орган на ОПИ 5 2014-2020 г. Страница 2 
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И. Оферта с вх. №5300-11161-16/19.12.2019г. в 13:01ч. на „ВОДСТРОЙ ВТ" АД, град 
Велико Търново , бул. „България" №25, Лице за кореспонденция: Любомир 
Шербетов, тел: 062620361, email: vodno-vt(fl)mbox.digsvs.b<r, за обособена позиция №3, 
съдържа: 

I. Заявление за участие, по образец оригинал подписано и подпечатано от 
Любомир Шербетов с посочване че в вписан в ЦПРС за 2 -ра група строежи трета 
категория - 2стр. 

2. Представяне на участника, оригинал подписано и подпечатано от Любомир 
Шербетов - Зстр. 

3. Техническо предложение по образец №3, оригинал подписано и подпечатано от 
Любомир Шербетов - 2стр. 

4. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договора, оригинал подписана и 
подпечатана от Любомир Шербетов - 1 стр. 

5. Декларация за срока на валидност на предложената оферта, оригинал подписана 
и подпечатана от Любомир Шербетов -1стр. 

6. Декларация относно спазване на задълженията свързани с даниъци и осигуровки, 
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, оригинал подписана 
и подпечатана от Любомир Шербетов - 1стр. 

7. Декларация по образец №5, оригинал подписана и подпечатана от Любомир 
Шербетов - 2стр. 

8. Декларация по образец №5, оригинал подписана и подпечатана от Богданка 
Бонева - 2стр. 

9. Декларация по образец №5, оригинал подписана и подпечатана от Антон 
Антонов -2стр. 

10. Декларация по образец №6, оригинал подписана и подпечатана от Любомир 
Шербетов - 2стр. 

II. Декларация по образец №8, оригинал подписана и подпечатана от Любомир 
Шербетов - 1стр. 

12. Декларация по образец №9, оригинал подписана от Любомир Шербетов - 2стр. 
13. Декларация по образец №10, оригинал подписана и подпечатана от Любомир 

Шербетов - 1 стр. 
14. Ценово предложение по образец №4, оригинал подписано и подпечатано от 

Любомир Шербетов - 2стр. 
15. Количествено стойностна сметка по Приложение №4.2, оригинал подписано и 

подпечатано от Любомир Шербетов - бстр. 
16. Анализи на единичните цени, оригинал подписани и подпечатани от Любомир 

Шербетов - 22стр. 

Комисията не установи непълноти, нередности и липсващи документи в 
представената от участника оферта, съгласно поставените от Възложителя условия 
за лично състояние и критерии за подбор. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 ,, Устойчиво и интегрирано 
градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-
2020 г„ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се 
носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 
съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. Страница 3 
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III. Оферта с вх. №5300-12836-17/20.12.2019г. в 12:06ч. на „МИСТРАЛ 7" ООД, град 
Велико Търново , ул. „Ю.А. ГАГАРИН" №1, вх.А, ет.З, Лице за кореспонденция: 
Венцислав Дончев, тел: 0878728484, email: mistral7@abv.bg за обособена позиция №2 
съдържа: 

1. Заявление за участие, оригинал подписано и подпечатано от Венцислав Дончев-
управител - 2стр. 

2. Представяне на участника, по образец №2, оригинал подписан и подпечатан от 
Венцислав Дончев- управител с посочване че в вписан в ЦПРС за 2 -ра група строежи от 
2-ра до четвърта категория- Зстр. 

3. Техническо предложение по образец №3, оригинал подписано и подпечатано от 
Венцислав Дончев- управител - 2стр. 

4. Ценово предложение, по образец №4, оригинал подписано и подпечатано от 
Венцислав Дончев- управител - 2стр. 

5. Приложение 4.1 към Образец №4, оригинал подписан и подпечатан от 
Венцислав Дончев- управител - 1стр. 

6. Декларация по образец №5, оригинал подписана и подпечатана от Венцислав 
Дончев - управител - 1 стр. 

7. Декларация по образец №5, оригинал подписана и подпечатана от Лъчезар 
Димитров - управител - 1стр. 

8. Декларация по образец №6, оригинал подписана и подпечатана от Венцислав 
Дончев - управител - 2стр. 

9. Декларация по образец №8, оригинал подписана и подпечатана от Венцислав 
Дончев - управител - 1 стр. 

10. Декларация по образец №9, оригинал подписана и подпечатана от Венцислав 
Дончев - управител - 2стр. 

11. Декларация по образец №10, оригинал подписан и подпечатан от Венцислав 
Дончев- управител - 1стр. 

12. Заверени копия на сертификати за съответствие за соларни панели, подписани 
и подпечатани - Зстр. 

Комисията не установи непълноти, нередности и липсващи документи в 
представената от участника оферта, съгласно поставените от Възложителя условия 
за лично състояние и критерии за подбор. 

Комисията реши, че от така представените документи и информация за 
личностното състояние на участниците отговарят на условията поставени от 
Възложителя и реши да ги допусне до следващия етап. 

Комисията продължи своята работа с разглеждане на техническото предложение на 
допуснатите участници, като проверяваше и за наличието на представена информация в 
съответствие с техническата спецификация и условията поставени от Възложителя за 
минимално съдържане на техническото предложение. 

I. Оферта с вх. №5300-2037-3/17.12.2019г. в 14:42ч. на „ЕТРА-ЕЛ" ООД, град Велико 
Търново , ул. „Магистрална" №3, Лице за кореспонденция: Станислав Василев, тел: 
062638981, email: office@etra-el.com за обособена позиция №3, съдържа: 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и интегрирано 
градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-
2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се 
носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 
съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. Страница 4 
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Участника е представил техническо предложение в което е представил необходимата 
информация съобразно образеца и условията на поръчката. Представена е информация за 
лице за контакт, както и за лице за приемане и предаване на изпълненото строителство. 
Предложен е срок за изпълнение на строителството от 100 (сто) календарни дни. 
Участника е предложил срок за реакция за отстраняване на дефект в размер на 1,5 (един и 
половина) календарни дни. Участникът е приложил в свободен текст декларации относно 
съгласие с клаузите на проекта на договора, срока на валидност на офертата и относно 
обстоятелството че са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

Така представената информация ,отговаря на изискванията на Възложителя. 
Комисията обсъди представената информация от участника в техническото му 
предложение, и реши единодушно че е изготвено в съответствие с изискванията поставени 
от Възложителя. 

II. Оферта с вх. №5300-11161-16/19.12.2019г. в 13:01ч. на „ В О Д С Т Р О Й ВТ" АД, град 
Велико Търново , бул. „България" №25, Лице за кореспонденция: Любомир 
Шербетов, тел: 062620361, email: vodno-vt@mbox.digsys.bg, за обособена позиция №3, 
съдържа: 

Участника е представил техническо предложение в което е представил необходимата 
информация съобразно образеца и условията на поръчката. Представена е информация за 
лице за контакт, както и за лице за приемане и предаване на изпълненото строителство. 
Предложен е срок за изпълнение на строителството от 220 (двеста и двадесет) календарни 
дни. Участника е предложил срок за реакция за отстраняване на дефект в размер на 2 (два) 
календарни дни. Участникът е приложил в свободен текст декларации относно съгласие с 
клаузите на проекта на договора, срока на валидност на офертата и относно 
обстоятелството че са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

Така представената информация ,отговаря на изискванията на Възложителя. 
Комисията обсъди представената информация от участника в техническото му 
предложение, и реши единодушно че е изготвено в съответствие с изискванията поставени 
от Възложителя. 

III. Оферта с вх. №5300-12836-17/20.12.2019г. в 12:06ч. на „МИСТРАЛ 7" ООД, град 
Велико Търново , ул. „Ю.А. ГАГАРИН" №1, вх.А, ет.З, Лице за кореспонденция: 
Венцислав Дончев, тел: 0878728484, email: mistral7@abv.bg за обособена позиция №2 
съдържа: 

Участника е представил техническо предложение в което е представил необходимата 
информация съобразно образеца и условията на поръчката. Представена е информация за 
лице за контакт, както и за лице за приемане и предаване на изпълненото строителство. 
Предложен е срок за изпълнение на строителството от 300 (триста) календарни дни. 
Участника е предложил срок за реакция за отстраняване на дефект в размер на 2 (два) 
календарни дни. Представени са три броя заверени копия на сертификати за съответствие 
относно соларни системи с различни мощности от 5 до 305W. 

Така представената информация ,отговаря на изискванията на Възложителя. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и интегрирано 
градско развитие" на ОП ..Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-
2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се 
носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 
съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. Страница 5 
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Комисията обсъди представената информация от участника в техническото му 
предложение, и реши единодушно че е изготвено в съответствие с изискванията поставени 
от Възложителя. 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовите предложения на допуснатите 
участници. 

При оценяването се взема предвид предлаганата от участника цена, за 
изпълнението на предмета на поръчката. Най-висока оценка получава предложението, 
което ще има за своя последица изпълнение на поръчката срещу най-малък бюджетен 
разход. Офертата на участника с най-ниската предложена цена без включени 
непредвидени разходи, получава 100 т., а всяка следваща оценка се определя по следната 
формула: 

Ц = Цгшп х 100 , където 

Цгшп - е най-ниското предложената цена без непредвидени разходи, за изпълнение 
на предмета на поръчката 

Цп - предложената цена без непредвидени разходи , за изпълнение на предмета на 
поръчката на n-тия участник 

При извършване на оценяването ще се използва закръгляне 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. 

Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и 
представени в съответствие с изискванията на документацията за обществена поръчка. 

I. Оферта с вх. №5300-2037-3/17.12.2019г. в 14:42ч. на „ЕТРА-ЕЛ" ООД, град Велико 
Търново , ул. „Магистрална" №3, Лице за кореспонденция: Станислав Василев, тел: 
062638981, email: office@etra-el.com за обособена позиция №3, съдържа: 

Участника е предложил цена за изпълнение на СМР без включени непредвидени 
разходи в размер на 109 721,46лв. /сто и девет хиляди седемстотин двадесет и един лева и 
46ст./ без ДДС, а с 20% ДДС 131 665,75лв. /сто тридесет и една хиляди шестстотин 
шестдесет и пет лева и 75ст./. 

Заявен е аванс в размер на 30%. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос I „ Устойчиво и интегрирано 
градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-
2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се 
носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 
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Представени са показатели за ценообразуване: 
- средна часова ставка - 6,00 лв./чч; 
- допълнителни разходи върху ФРЗ - 100 %; 
- допълнителни разходи върху механизация - 40 % 
- печалба - 1 0 % ; 
- доставно-складови разходи - 10 % върху стойността на материалите. 

В приложение №4.2 за обособената позиция, участника е представил единични 
цени за видовете дейности съобразно количествената сметка за всеки от етапите е посочен 
съответния процент непредвидени разходи, като предложените проценти непредвидени не 
надвишават максимално определените от Възложителя. Общата цена с включени 
непредвидени разходи е в размер на 115 920,70 лв. без ДДС. 

Представени са анализи на единичните цени за видовете работи съобразно 
посочените в образец №4.2, без включени непредвидени разходи, като посочените 
показатели за ценообразуване съответстват на стойностите посочени в анализите. 

Предложената от участника цена не надвишава посочената максимална прогнозна 
стойност на обособената позиция. 

II. Оферта с вх. №5300-1116М6/19.12.2019г. в 13:01ч. на „ВОДСТРОЙ ВТ" АД, град 
Велико Търново , бул. „България" №25, Лице за кореспонденция: Любомир 
Шербетов, тел: 062620361, email: vodno-vt@mbox.digsys.bg , за обособена позиция №3, 
съдържа: 

Участника е предложил цена за изпълнение на СМР без включени непредвидени 
разходи в размер на 112 765,10лв. /сто и дванадесет хиляди седемстотин шестдесет и пет 
лева и Юст./ без ДДС, а с 20% ДДС 135 318,12лв. /сто тридесет и пет хиляди триста и 
осемнадесет лева и 12ст./ 

Заявен е аванс в размер на 35%. 

Представени са показатели за ценообразуване: 
- средна часова ставка - 6,20 лв./чч; 
- допълнителни разходи върху ФРЗ - 95 %; 
- допълнителни разходи върху механизация - 20 % 
- печалба - 9 %; 
- доставно-складови разходи - 9 % върху стойността на материалите. 
В приложение №4.2 за обособената позиция, участника е представил единични 

цени за видовете дейности съобразно количествената сметка, като е посочено, че общата 
цена с включени непредвидени разходи е в размер на 121 477,95лв. без ДДС. 

Комисията установи, че участника не е попълнил в съответните полета конкретния 
процент непредвидени разходи, съобразно максимално посочените от Възложителя. 
Съгласно т.13. от документацията „При изготвяне на офертата всеки участник трябва 
да се придържа точно към обявените от възложителя условия, посочени в обявата, 
документацията за участие и приложените образци." В приложения образец №4.2 за 
всеки етап е записано „Непредвидени разходи: %" в който следва участниците 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и интегрирано 
градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъще.ствява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-
2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се 
носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 
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да впишат процента непредвидени, който да е съобразен с максимално допустимия 
процент определен от Възложителя. 

С оглед на установеното несъответствие на ценовото предложение на участника с 
предварително обявените условия на Възложителя, комисията предлага за отстраняване 
от по нататъшно участие участника „ВОДСТРОЙ ВТ" АД на основание чл. 107, т.1 от 
ЗОП а именно участник, който не изпълни друго условие, посочено в документацията, 
а именно не е процент на непредвидените разходи в съответните раздели съобразно 
указанията посочени в образец №4.2 за обособена позиция №3. 

III. Оферта с вх. №5300-12836-17/20.12.2019г. в 12:06ч. на „МИСТРАЛ 7" ООД, град 
Велико Търново , ул. „Ю.А. ГАГАРИН" №1, вх.А, ет.З, Лице за кореспонденция: 
Венцислав Дончев, тел: 0878728484, email: mistral7@abv.bg за обособена позиция №2 
съдържа: 

Участника е предложил цена за изпълнение на СМР без включени непредвидени 
разходи в размер на 52 880,00лв. /петдесет и две хиляди осемстотин и осемдесет лева и 
00ст./ без ДДС, а с 20% ДДС 63 456,00лв. /шестдесет и три хиляди четиристотин петдесет 
и шест лева и ООст./ 

Заявен е аванс в размер на 30%. 

Представени са показатели за ценообразуване: 
- средна часова ставка - 4,00 лв./чч; 
- допълнителни разходи върху ФРЗ - 100 %; 
- допълнителни разходи върху механизация - 50 % 
- печалба - 9 %; 
- доставно-складови разходи - 10 % върху стойността на материалите. 
В приложение №4.1 за обособената позиция, участника е представил единични 

цени за видовете дейности съобразно количествената сметка, като е посочено, че общата 
цена с включени непредвидени разходи е в размер на 55 524,00лв. без ДДС. 

Предложената от участника цена не надвишава посочената максимална прогнозна 
стойност на обособената позиция. 

Имайки предвид, че критерия за възлагане е „Най-ниска цена" и че Най-висока 
оценка получава предложението, което ще има за своя последица изпълнение на поръчката 
срещу най-малък бюджетен разход, комисията предлага следното класиране: 

За обособена позиция №2: 
Първо място за: Оферта с вх. №5300-12836-17/20.12.2019г. в 12:06ч. на 

„МИСТРАЛ 7" ООД, град Велико Търново , ул. „Ю.А. ГАГАРИН" №1, вх.А, ет.З, 
Лице за кореспонденция: Венцислав Дончев, тел: 0878728484, email: mistral7@abv.bg 
за обособена позиция №2, с получени максимален брой точки - 100т. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и интегрирано 
градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-
2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се 
носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 
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За обособена позиция №3: 
Първо място за: Оферта е вх. №5300-2037-3/17.12.2019г. в 14:42ч. на „ЕТРА-ЕЛ" 

ООД, град Велико Търново , ул. „Магистрална" №3, Лице за кореспонденция: 
Станислав Василев, тел: 062638981, email: office@etra-el.com за обособена позиция №3 
, с получени максимален брой точки - 100т. 

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класираните на първо 
място участници за всяка от обособените позиции. 
Настоящият протокол се състави в един екземпляр. 

Настоящият протокол и съпровождащата го документация се предава на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване, съгласно чл.192, ал.4 ЗОП, във връзка с чл. 97, ал. 4 от 
ППЗОП. 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ^ ^ ^ 
/ инж.Динко Кечев - Директор Дирекция „рУТ" в Община Велико Търново; / 
И ЧЛЕНОВЕ: 

/ инж.Цанко Бояджиев - Началник отдел^/рт в Община Велико Търново; / 

/ Александър Колев - Рзтавен ejpslfqyr в Дирекция Обществени поръчки в Община Велико 
Търново; / 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и интегрирано 
градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-
2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се 
носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счига, че този документ отразява официалното становище на Европейския 
съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. Страница 9 
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