
ПРОТОКОЛ № 2 

Днес 25.03.2020 г. в 10:00 часа, в заседателната зала, в сградата на Община Велико 
Търново, 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 22-270/19.02.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи разглеждането на 
офертите, постъпили във връзка с участие в обществена поръчка чрез публично състезание с 
предмет: „Провеждане на процедура по Екологична оценка и/или оценка на съвместимост 
на Програмата за КЛВ, по реда на Глава VI от ЗООС и/или по чл. 31 от ЗБР, Наредба за 
условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и Наредба за 
условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, 
проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените 
зони", открита с Решение РД 24-14 от 28.01.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново, 
публикувано на дата 28.01.2020 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП под ГО 956883, 
с публикувано обявление с ГО 956884 на дата 28.01.2020 г. в Регистъра на обществените 
поръчки на АОП, с уникален номер в РОП 00073-2020-0007, с адрес на профила на купувача на 
Община Велико Търново: ЬЦр8://\уш\у.уеПко-1:атоуо.Ье./Ьй/рго111-па-кириуасЬа/771. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зорница Кънчева - Миладинова - Началник отдел „Околна среда" в 
Дирекция „Строителство и устройство на територията" в Община Велико Търново; 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Мирослава Цонева - Главен експерт в отдел „Околна среда" в Дирекция „Строителство и 
устройство на територията" в Община Велико Търново; 
2. Мая Тодорова - Старши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 
Търново; 

Комисията започна да разглежда и анализира представените оферти. Комисията в 
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. 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 

I. Относно оферта с вх. № 5300-6967-1/14.02.2020 г., 09:06 ч. на „Ес Пи Консулт БГ" 
ООД, с ЕИК 200571378, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. Васил Левски 
№ 29, бл. 2, вх. Г, ет. 1, тел.: 054/801791, факс: 054/801791, е-таИ: $р_соп8иН:и@аЬу.Ъ§, лице 
за контакти: Димитринка Христова. 

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация в офертата, 
комисията се обедини единодушно, че участникът е представил всички изискуеми документи и 
е налице съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя. 

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на 
техническото му предложение, при следните мотиви: 

Участника е представил ЕЕДОП на електронен носител, подписан с ел. подпис от 
Димитринка Христова, в качеството си на управител и съдружник на дружеството и от Илияна 
Игнатова в качеството си на съдружник на дружеството, които съгласно търговския регистър са 
и лицата по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП. 
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По отношение на изискванията към личното състояние на участника: 
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и чл. 55, 

ал. 1, т. 1 от ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, липсата 
на свързаност с друг участник по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на 
Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП и чл. 107, 
т. 4 от ЗОП и липсата на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията 
и за отнемане на незаконно придобитото имущество, чрез представяне на еЕЕДОП, подписан с 
ел.подпис от Димитринка Христова, в качеството си на управител и съдружник на дружеството 
и от Илияна Игнатова в качеството си на съдружник на дружеството. 

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

намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители. 
Критерии за подбор: По отношение на изискванията за технически и 

професионални способности: 
1. Съгласно документацията за обществена поръчка „ Участникът трябва да е изпълнил 

минимум дейности с предмет и обем, идентични ши сходни с тези на поръчка за последните 3 
/три/ години, считано от датата на подаване на офертата. За идентичен ши сходен 
предмет с този на поръчката се разбира „Изготвяне на екологична оценка и/или оценка на 
съвместимостта на планове и/или програми или еквивалентни". Минималният обем е 
изпълнението на минимум една идентична ши сходна дейност. " 

Участника е представил изискуемата информация в част IV: Критерий за подбор, в буква 
В: Технически и професионални способности от еЕЕДОП. В представения еЕЕДОП, е 
декларирал следната извършена дейност: 

1. „ Изработване на общ устройствен план на Община Нови пазар, включващ и 
Екологична оценка (ЕО) и Оценка за Съвместимост (ОС). Дейностите изпълнени по договора 
са: - Изготвяне на предварителен проект в графичната част на непрозрачна основа в 3 
екземпляра и на магнитен носител. Обяснителна записка (текстови материали). Съдържа 
подробните аналитични проучвания (допълващи съответните аначитични проучвания в 
Плановото задание) и Подробен Опорен план (графични материали) в М1:25000 за общия 
обхват на територията на Община Нови пазар и в М 1:5000 за обхвата на населените места 
в строителните им граници. Екологична част към ОУПОВП - Доклад за Екологична оценка 
(ЕО) съгласно изискванията на чл. 86, ал. 3 ЗООС и Наредба за условията и реда за извършване 
на екологична оценка на планове и програми /ДВ 57/ 2004г. с изм. и доп./ и Наредба № 
8/14.06.2001 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове /ДВ бр. 57 с изм. и 
доп./ и Доклад за Оценка за съответствие на ОУП, в съответствие с изискванията на 
действащата Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на 
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 
защитените зони (приета с ПМС № 201 от 31.08.2007 г., обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., в 
сила от 11.09.2007 г. с изм. и доп.). - Изготвяне на окончателен проект в графичната част на 
недеформируема основа в 3 екземпляра и на магнитен носител. Проектно-проучвателни 
работи и изготвяне на подробен опорен план, Изготвяне на Окончателен проект, Екологична 
оценка и Оценка за съвместимост и Правша и нормативи за прилагане на ОУП и План за 
реализация на плана. - Доклад за Екологична оценка. - Доклад за Оценка за съвместимост. -
Правша и нормативи за прилагане на ОУП и План за реализация на плана. Цифровият модел 
на плана съдържа база данни за устройството и застрояването на различните видове 
територии, устройствени зони и терени и дава възможност за извличане на автоматизирани 
паспорти на видовете територии, устройствени зони, терени и обекти, както и справки по 
зададени критерии. Общият устройствен план се представи 1. В САО - формат съобразно 
информационната обезпеченост на Общината. 2. В копие на хартиен носител за текста и на 
недеформируема основа за графичната част. Основните графични материали на 
предварителния проект съдържат: - Актуализиран опорен план в М 1:500 /М 1:2000/; -
Варианти /концепции/ за териториално развитие през прогнозния период от 20 год. и след 
него за период от 40 до 50 год. в М 1:10000 /М 1:20 000/; - ОУП в М : 5000 и М 1:20 000 -
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Предварителен проект и Окончателен проект; - Схеми в М 1:10 000; - План-схема на 
транспортно-комуникационната система; - Схема на мрежите и съоръженията на 
водоснабдяването и канализаг^ията; - Схема на мрежите и съоръженията на 
електрификацията; - Схема на далекосъобщителните съобщения; - Схема на зелената 
система; - Схема на съществуващото разположение, вида и категорията на обектите на 
културно- историческото наследство - недвижими културни ценности; - Други по избор на 
проектанта."; Сума 169 777,00 лв.; Начална дата: 01-06-2016; Крайна дата: 13-12-2018; 
Получатели: Община Нови пазар " 

Съответствието с поставените минимални изисквания се установява, чрез представената 
информация от участника в еЕЕДОП. 

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, комисията единодушно 
решава, че участник „Ес Пи Консулт БГ" ООД отговаря на изискванията за лично състояние и 
на критериите 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 съобразно компетентността си. 

II. Относно оферта с вх. № 5300-1023-1/17.02.2020 г., 09:22 ч. на „Ванг" ЕООД, с 
ЕИК 102937300, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к Славейков, бл. 126, 
вх. А, ет. 3, офис 10, тел.: 056/58 66 66, факс: 056/58 66 00, е-таП: оШсе@уап§.Ь§, лице за 
контакти: Веселин Шарлопов. 

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация в офертата, 
комисията се обедини единодушно, че участникът е представил всички изискуеми документи и 
е налице съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя. 

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на 
техническото му предложение, при следните мотиви: 

Участника е представил ЕЕДОП на електронен носител, подписан с ел. подпис от 
Веселин Шарлопов, в качеството си на управител и собственик на дружеството, който съгласно 
търговския регистър е лицето по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП. 

По отношение на изискванията към личното състояние на участника: 
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и чл. 55, 

ал. 1, т. 1 от ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, липсата 
на свързаност с друг участник по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на 
Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП и чл. 107, 
т. 4 от ЗОП и липсата на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията 
и за отнемане на незаконно придобитото имущество, чрез представяне на еЕЕДОП, подписан с 
ел.подпис от Веселин Шарлопов, в качеството си на управител и собственик на дружеството. 

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

намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители. 
Критерии за подбор: По отношение на изискванията за технически и 

професионални способности: 
1. Съгласно документацията за обществена поръчка „ Участникът трябва да е изпълнил 

минимум дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчка за последните 3 
/три/ години, считано от датата на подаване на офертата. За идентичен или сходен 
предмет с този на поръчката се разбира „Изготвяне на екологична оценка и/или оценка на 
съвместимостта на планове и/или програми или еквивалентни". Минималният обем е 
изпълнението на минимум една идентична или сходна дейност. " 

Участника е представил изискуемата информация в част IV: Критерий за подбор, в буква 
В: Технически и професионални способности от еЕЕДОП. В представения еЕЕДОП, е 
декларирал следната извършена дейност: 

1. ,, Изготвяне на Доклад за Екологична оценка и Доклад за оценка степента на 
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въздействие върху защитените зони на „ПУП-Изменение на ПРЗ за УПИ I, II и III, кв. 78 и УПИ 
II и III, кв. 78г, гр.Несебър - нова част, община Несебър, с цел обособяване на шест нови УПИ". 
Сума 21 600,00 лв.; Начална дата: 15-12-2015; Крайна дата: 07-07-2017; Получатели: 
Община Несебър " 

Съответствието с поставените минимални изисквания се установява, чрез представената 
информация от участника в еЕЕДОП. 

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, комисията единодушно 
решава, че участник „Ванг" ЕООД отговаря на изискванията за лично състояние и на 
критериите 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 съобразно компетентността си. 

III. Относно с вх. № 5300-1053-1/18.02.2020 г., 9:41 ч. на „Савекс" ЕООД, с ЕИК 
113579370, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. Юрий Гагарин, бл. 39, вх. Г, ап. 
90 и адрес за кореспонденция гр. Перник, ул. Радомир № 3 А, ет. 1, тел.: 0887 497606, е-
таН: $ауек8@аЪу.Ъ§, лице за контакти: Калин Рангелов. 

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация в офертата, 
комисията се обедини единодушно, че участникът е представил всички изискуеми документи и 
е налице съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя. 

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на 
техническото му предложение, при следните мотиви: 

Участника е представил ЕЕДОП на електронен носител, подписан с ел. подпис от Калин 
Рангелов, в качеството си на управител и собственик на дружеството, който съгласно 
търговския регистър е лицето по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП. 

По отношение на изискванията към личното състояние на участника: 
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и чл. 55, 

ал. 1, т. 1 от ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, липсата 
на свързаност с друг участник по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на 
Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП и чл. 107, 
т. 4 от ЗОП и липсата на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията 
и за отнемане на незаконно придобитото имущество, чрез представяне на еЕЕДОП, подписан с 
ел.подпис от Калин Рангелов, в качеството си на управител и собственик на дружеството. 

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

намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители. 
Критерии за подбор: По отношение на изискванията за технически и 

професионални способности: 
1. Съгласно документацията за обществена поръчка „ Участникът трябва да е изпълнил 

минимум дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчка за последните 3 
/три/ години, считано от датата на подаване на офертата. За идентичен ши сходен 
предмет с този на поръчката се разбира „Изготвяне на екологична оценка и/или оценка на 
съвместимостта на планове и/или програми или еквивалентни". Минималният обем е 
изпълнението на минимум една идентична ши сходна дейност. " 

Участника е представил изискуемата информация в част IV: Критерий за подбор, в буква 
В: Технически и професионални способности от еЕЕДОП. В представения еЕЕДОП, е 
декларирал следната извършена дейност: 

1. „Договор от 24.01.2018 г. между "САВЕКС" ЕООД и Община Асеновград за 
изготвяне на екологична оценка и/ши оценка на съвместимостта при актуализация на 
общинска програма за намаляване нивата на замърсяване с фини прахови частици (ФПЧ10) и 
кадмий (Сй) и достигане на установените норми в атмосферния въздух на територията на 
Община Асеновград. Договорът включва следните дейности: 1.Изготвяне на писмено искане 
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до компетентния орган по чл.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
екологична оценка на планове и програми. 2. Уведомление по чл.10 от наредбата за условията и 
реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програмии инвесиг^ионни 
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони на преценка за 
необходимост от ЕО и ОС. 3. При поставено Решение от РИОСВ за извършване на ЕО и ОС, 
изготвяне на доклад за ЕО и ОС. Договорът е свързан с изпълнението на дейностите по 
проект №ВС16МЮР002-5.002-0009-С01 "Актуализация на общинска програма за намаляване 
нивата на замърсителите и достигане на утвърдените норми в атмосферния въздух в община 
Асеновград"". Сума 8 000,00 лв.; Начална дата: 24-01-2018; Крайна дата: 03-09-2018; 
Получатели: Община Асеновград" 

Съответствието с поставените минимални изисквания се установява, чрез представената 
информация от участника в еЕЕДОП. 

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, комисията единодушно 
решава, че участник „Савекс" ЕООД отговаря на изискванията за лично състояние и на 
критериите 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 съобразно компетентността си. 

Комисията продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане на техническото 
предложение на офертата за съответствие с минимално изискуемото съдържание посочено в 
документацията. 

Констатации относно съответствието на техническото предложение с 
предварително обявените условия. 

I. Относно оферта с вх. № 5300-6967-1/14.02.2020 г., 09:06 ч. на „Ес Пи Консулт БГ" 
ООД, с ЕИК 200571378, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. Васил Левски 
№ 29, бл. 2, вх. Г, ет. 1, тел.: 054/801791, факс: 054/801791, е-шай: $р_соп$иШ1@аЬу.Ъ§, лице 
за контакти: Димитринка Христова. 

Комисията подложи на обстоятелствен анализ представената информация, като 
установи, че по отношение на офертата на участника са налице следните обстоятелства: 

Участникът е представил Техническо предложение включващо: 
- Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП по Образец № 3 - 2 стр., стр. 3-

4 и включва: 
Декларация с която участникът поема ангажимент да изпълни предмета на поръчката в 

пълно съответствие с техническата спецификация, изискванията на възложителя, нормативните 
изисквания и добрите практики; че разполага с необходимия колектив от експерти отговарящ 
на нормативната изисквания за качественото изпълнение на работите по настоящата 
обществена поръчка; че ще спазва действащите в страната нормативни уредби, стандарти, 
наръчници и указания, свързани с изпълнението на настоящата обществената поръчка и че ще 
изпълнят отделните дейности в срок, а именно: 

- Срокът за изготвяне на документи за извършване преценка необходимостта от 
Екологична оценка /ЕО/ и Оценка на съвместимостта /ОС/ на програмата за качеството на 
атмосферния въздух е 15 (петнадесет) работни дни считано от датата на получаване на 
писмото за възлагането му от Възложителя. 

- Срокът за изготвяне на доклад за ЕО и ОС при необходимост е 2 (два) месеца считано 
от датата на получаване на писмото за възлагането му от Възложителя. 

След анализ на съдържащата се информация в техническото предложение, комисията се 
обедини единодушно, че е налице съответствие на техническото предложение с 
предварително обявените условия на възложителя в документацията за обществената поръчка и 
в техническата спецификация и реши, че ДОПУСКА ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА до 
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отваряне на ценовото му предложение 
Въз основа на направените по горе констатации, комисията допуска до етап отваряне на 

ценово предложение оферта с вх. № 5300-6967-1/14.02.2020 г., 09:06 ч. на „Ес Пи Консулт 
БГ" ООД, с ЕИК 200571378, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. Васил 
Левски № 29, бл. 2, вх. Г, ет. 1, тел.: 054/801791, факс: 054/801791, е-шаИ: 
$р_соп8ики@аЬу.Ь§, лице за контакти: Димитринка Христова. 

II. Относно оферта с вх. № 5300-1023-1/17.02.2020 г., 09:22 ч. на „Ванг" ЕООД, с 
ЕИК 102937300, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к Славейков, бл. 126, 
вх. А, ет. 3, офис 10, тел.: 056/58 66 66, факс: 056/58 66 00, е-таП: оШсе@уап§.Ь§, лице за 
контакти: Веселин Шарлопов. 

Комисията подложи на обстоятелствен анализ представената информация, като 
установи, че по отношение на офертата на участника са налице следните обстоятелства: 

Участникът е представил Техническо предложение включващо: 
- Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП по Образец № 3 - 2 стр., стр. 3-

4 и включва: 
Декларация с която участникът поема ангажимент да изпълни предмета на поръчката в 

пълно съответствие с техническата спецификация, изискванията на възложителя, нормативните 
изисквания и добрите практики; че разполага с необходимия колектив от експерти отговарящ 
на нормативната изисквания за качественото изпълнение на работите по настоящата 
обществена поръчка; че ще спазва действащите в страната нормативни уредби, стандарти, 
наръчници и указания, свързани с изпълнението на настоящата обществената поръчка и че ще 
изпълнят отделните дейности в срок, а именно: 

- Срокът за изготвяне на документи за извършване преценка необходимостта от 
Екологична оценка /ЕО/ и Оценка на съвместимостта /ОС/ на програмата за качеството на 
атмосферния въздух е 15 (петнадесет) работни дни считано от датата на получаване на 
писмото за възлагането му от Възложителя. 

- Срокът за изготвяне на доклад за ЕО и ОС при необходимост е 2 (два) месеца считано 
от датата на получаване на писмото за възлагането му от Възложителя. 

След анализ на съдържащата се информация в техническото предложение, комисията се 
обедини единодушно, че е налице съответствие на техническото предложение с 
предварително обявените условия на възложителя в документацията за обществената поръчка и 
в техническата спецификация и реши, че ДОПУСКА ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА до 
отваряне на ценовото му предложение 

Въз основа на направените по горе констатации, комисията допуска до етап отваряне на 
ценово предложение оферта с вх. № 5300-1023-1/17.02.2020 г., 09:22 ч. на „Ванг" ЕООД, с 
ЕИК 102937300, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к Славейков, бл. 126, 
вх. А, ет. 3, офис 10, тел.: 056/58 66 66, факс: 056/58 66 00, е-таН: оШсе@уап§.Ь§, лице за 
контакти: Веселин Шарлопов. 

III. Относно с вх. № 5300-1053-1/18.02.2020 г., 9:41 ч. на „Савекс" ЕООД, с ЕИК 
113579370, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. Юрий Гагарин, бл. 39, вх. Г, ап. 
90 и адрес за кореспонденция гр. Перник, ул. Радомир № 3 А, ет. 1, тел.: 0887 497606, е-
шаИ: 8ауек$@аЬу.Ь§, лице за контакти: Калин Рангелов. 

Комисията подложи на обстоятелствен анализ представената информация, като 
установи, че по отношение на офертата на участника са налице следните обстоятелства: 

Участникът е представил Техническо предложение включващо: 
- Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП по Образец № 3 - 2 стр., стр. 1-

2 и включва: 
Декларация с която участникът поема ангажимент да изпълни предмета на поръчката в 

пълно съответствие с техническата спецификация, изискванията на възложителя, нормативните 
изисквания и добрите практики; че разполага с необходимия колектив от експерти отговарящ 
на нормативната изисквания за качественото изпълнение на работите по настоящата 
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обществена поръчка; че ще спазва действащите в страната нормативни уредби, стандарти, 
наръчници и указания, свързани с изпълнението на настоящата обществената поръчка и че ще 
изпълнят отделните дейности в срок, а именно: 

- Срокът за изготвяне на документи за извършване преценка необходимостта от 
Екологична оценка /ЕО/ и Оценка на съвместимостта /ОС/ на програмата за качеството на 
атмосферния въздух е 15 (петнадесет) работни дни считано от датата на получаване на 
писмото за възлагането му от Възложителя. 

- Срокът за изготвяне на доклад за ЕО и ОС при необходимост е 2 (два) месеца считано 
от датата на получаване на писмото за възлагането му от Възложителя. 

Към техническото предложение по образеца, участникът е представил и предложение за 
изпълнение на поръчката - 19 стр. 

След анализ на съдържащата се информация в техническото предложение, комисията се 
обедини единодушно, че е налице съответствие на техническото предложение с 
предварително обявените условия на възложителя в документацията за обществената поръчка и 
в техническата спецификация и реши, че ДОПУСКА ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА до 
отваряне на ценовото му предложение 

Въз основа на направените по горе констатации, комисията допуска до етап отваряне на 
ценово предложение оферта с вх. № 5300-1053-1/18.02.2020 г., 9:41 ч. на „Савекс" ЕООД, с 
ЕИК 113579370, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. Юрий Гагарин, бл. 39, вх. 
Г, ап. 90 и адрес за кореспонденция гр. Перник, ул. Радомир № 3 А, ет. 1, тел.: 0887 497606, 
е-таН: 8ауек8@аЪу.Ъ§, лице за контакти: Калин Рангелов. 

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 
поръчки във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Провеждане 
на процедура по Екологична оценка и/или оценка на съвместимост на Програмата за КЛВ, 
по реда на Глава VI от ЗООС и/или по чл. 31 от ЗБР, Наредба за условията и реда за 
извършване на екологична оценка на планове и програми и Наредба за условията и реда за 
извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и 
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони", 
комисията реши: 

Отваряне и оповестяване на ценовите предложения да се извърши на дата 31.03.2020 г. 
от 14:30 часа в сградата на Община Велико Търново. При отварянето на плика с предлаганата 
цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени 
представители, както и представители средствата за масово осведомяване. 

Участника ще бъде уведомен чрез публикуване на съобщение на профила на купувача, 
предварително оповестен с откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка 
ЬЦр5://\у\у\у.уеНко-1агпоуо.Ье/Ьа/ргой1-па-кириуасЬа/771. 

Настоящият протокол се състави в един екземпляр. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/ Зорница Кънчева-МиладинЪва - Началник отдел „Околна среда" в Дирекция „Строителство и 
устройство на територ ,- ,а 'гй^ пкшмия Велико Търново / 
И ЧЛЕНОВЕ: 

/ Мирослава Цонева - Главек експерт в отдел „Околна среда" в Дирекция „Строителство и устройство 
на територията'^ Община Велико Търново / 

/Мая Тодорова перт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико Търново / 
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