
О Б Щ И Н А В Е Л И К О Т Ъ Р Н О В О 

РЕШЕНИЕ 

За определяне на изпълнител по обществена поръчка с уникален номер 00073-2020-0020 

№ 

гр. Велико Търново 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.22, ал.1, т.6 от ЗОП във връзка с чл.106, 
ал.6 от ЗОП и във връзка с отразени резултати и мотиви в протокол от дати 22.05.2020 г. в 14:00 
ч., 26.05.2020г. от 09:00ч., 09.06.2020 г. в 09:00 ч. и 12.06.2020г. от 10:00ч. и доклад от дата 
15.06.2020 г., на Комисията назначена с моя Заповед № РД 22 - 702/22.05.2020г., със задача да 
провери съответствието на офертите с предварително обявените от възложителя условия, да 
разгледа, оцени и класира допуснатите оферти за изпълнение на обществена поръчка чрез 
процедура на договаряне без предварително обявление, предмет: Избор на изпълнител за 
изпълнение на Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор по проект 
„Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", по обособени позиции: 
Обособена позиция №4: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг 

„Сержантско училище";;Процедурата на договаряне без предварително обявление е открита с 
Решение № РД 24-45 от 18.03.2020 г. с ID 966259, с уникален номер № 00073-2020-0020 на 
поръчката в РОП с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/785/ , с прогнозна стойност 405 000,00 лева без ДДС 

НАРЕЖДАМ: 

На основание чл.107, т.1 във връзка с чл.107, т.5 от ЗОП и във връзка с 
констатациите и мотивите на комисията отразени в протоколите от нейната работа 
отстранявам от участие в процедурата с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение 
на Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор по проект 
„Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", по обособени позиции: 
Обособена позиция №4: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг 

„Сержантско училище";, следния участник и оферта: 

I. Оферта от „ЕНЕЛ СТРОЙ" ООД, с вх. №5300-18859-2/21.05.2020г. в 14:56ч., с 
адрес за кореспонденция: град Горна Оряховица, Дружба №1, ет.5, ай.15, тел: 
0887979885, email: office@enelstroi.com , лице за контакт: Евгений Христов, при 
следните мотиви: 

Мотиви съгласно протокол №2 от 09.06.2020г. 
Участника е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката, като 

документа е без първоначално публикуваните лога на Европейски съюз, Община Велико 
Търново и Оперативна програма „Региони в растеж". Съгласно „УКАЗАНИЯ ЗА 
ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ" от документацията, 
„Представените образци в документацията са задължителни за участниците. Ако 
офертата не е представена по пршожените образии. Възложителят може да отстрани 
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участника от процедурата, поради несъответствие на офертата с изискванията на 
документацията за участие. " 

В тази връзка и с цел спазване на изискването за използване на логото на ЕС и 
логото на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. и на Регламент ЕС №1303 
на ЕП, съдържащ подробни правила относно мерките за информиране и комуникации, 
който има директна приложимост, и на националното ни законодателство, свързани със 
законосъобразното изразходване на финансови средства, предоставени от Европейските 
структурни и инвестиционни фондове, Възложителя е поставил горецитираните лога върху 
всяка страница от образците и документацията за участие и приложенията към нея , така и 
върху техническо предложение за всяка от позициите, което в случай, че участника бъде 
определен за изпълнител ще стане неразделна част от договора. С цел пределна яснота, 
възложителят е посочил в документацията за обществената поръчка като изискване към 
офертите, че представените към документацията Образци и условията, описани в тях, са 
задължителни за участниците като на всяка страница от образците на документи са с 
поставени лога на ЕС и оперативната програма с цел спазване на изискванията за 
публичност. В този смисъл е и съдебната практика като например Решение № 954 от 
23.01.2018 г. на ВАС по адм. д. № 9325/2017 г. 

В допълнение на това, участника съществено е променил образеца на документа, 
като таблицата в която се представя необходимата информация за експертите които 
подлежат на оценка съгласно утвърдената методика, не фигурира в образеца. Не са 
представени документи които да удостоверяват заявени от участника данни в таблицата. Не 
са представени гаранционни соркове, срок за реакция, декларации за експлоатационни 
показатели за вибропресовани бетони бордюри 18/35/50, както и на градински 
вибропресовани бетонови бордюри - 8/16/50. Не е представен протокол за извършен оглед 
на обекта. Не е представен и линеен календарен график. 

Предвид обстоятелството, че констатираната нередовност се отнася до документите, 
съдържащи се в техническото предложение на участника комисията не може да изиска да 
същите да бъдат отстранени по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП, тъй като това би довело до 
промяна в техническото предложение на този участник. С оглед на установеното 
несъответствие на техническото предложение на участника с предварително обявените 
условия на възложителя, комисията е предложила на Възложителя за отстраняване от по 
нататъшно участие офертата от „ЕНЕЛ СТРОЙ" ООД, с вх. №5300-18859-2/21.05.2020г. в 
14:56ч., с адрес за кореспонденция: град Горна Оряховица, Дружба №1, ет.5, ап.15, тел: 
0887979885, email: office@enelstroi.com , лице за контакт: Евгений Христов на основание 
чл. 107, т.1, предложение 2-ро от ЗОП, а именно участник, който не изпълни друго 
условие, посочено в документацията във връзка с чл.107, т.5 от ЗОП, а именно участник, 
който е представил оферта която не отговаря на поставените условия за форма. 

ОБЯВЯВАМ: 

I. Класирането за обществена поръчка, с предмет Избор на изпълнител за 
изпълнение на Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор по проект 
„Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", по обособени позиции: 
Обособена позиция №4: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг 

„Сержантско училище": 
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1-во място: Оферта от „МИСТРАЛ 7" ООД, с вх. №5300-12836-4/21.05.2020г. в 
16:06ч., с адрес за кореспонденция: град Велико Търново, бул. „Юрий Гагарин" №1 А, 
тел: 0878728484, email: mistral7@abv.bg , лице за контакт: Венцислав Дончев, с 
получени - 94,00 т. 

СИ - срок за изпълнение на строителството - 10т. 
СИпро - срок за изпълнение на проектиране - 10т. 

Експерт Брой изпълнени обекти Оценка на участника 
ОПК 1 13 1 От. 
ОПК 2 2 Зт. 
О П К З 1 6т. 

ОПК1 + ОПК2 + ОПКЗ 19 т. 

Ц 1 = Ц 1 т т / Ц И х 15 = 19000/19000=1 х15 = 15т. 
Ц 2 = Ц 2 т т / Ц 2 1 х 10 = 9200/9200= 1х 10 = 10т. 
Ц З = Ц З т т / Ц З ! х 30 = 376200/376200 = 1 х 30 = ЗОт. 

ФП= 15 + 10 + 30 = 55т. 

Комисията пристъпи към комплекса оценка на допуснатия участник: 
КО = ОПК + СИ + СИпро + ФП 

КО = 19 + 10 + 10 + 55 = 94т. 

Мотиви за класирането: Офертата на участника отговаря на предварително обявените условия. 
Съдържанието на офертата е съобразно условията посочени в обявлението и документацията за 
участие, техническата спецификация и изискванията на ЗОП. Подробното съдържание на мотивите 
за класиране на участника е изложено в протоколи от дати 22.05.2020 г. в 14:00 ч., 26.05.2020г. 
от 09:00ч., 09.06.2020 г. в 09:00 ч. и 12.06.2020г. от 10:00ч. и доклад от дата 15.06.2020 г. 

II. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за 
изпълнение на Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор по проект 
„Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", по обособени позиции: 
Обособена позиция №4: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг 

„Сержантско училище": 

Оферта от „МИСТРАЛ 7" ООД, с вх. №5300-12836-4/21.05.2020г. в 16:06ч., с адрес за 
кореспонденция: град Велико Търново, бул. „Юрий Гагарин" №1 А, тел: 0878728484, 
email: mistral7@abv.bg , лице за контакт: Венцислав Дончев, с получени - 94,00 т., с 
предложена обща цена за изпълнение на позицията 404 400,00 лв. 

Съгласно чл. 109, т. 1 и т. 2 от ЗОП за участника, избран за изпълнител са изпълнени следните 
условия: 
1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата и същият отговаря на критериите за 
подбор; 
2. офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на предварително обявените 
от възложителя условия и избрания критерий за възлагане. 

III. На основание чл.Зба, ал.1, т.2 от ЗОП във връзка с чл.24, ал.1, т.2 от ППЗОП, 
настоящото решение да се изпрати на участниците и да се публикува в профила на купувача, 
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ведно с протоколите и доклада на комисията, в един и същи ден, в тридневен срок от издаването 
му. 

Контролът по изпълнение на решението ще упражнявам лично. 

Жалба срещу решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подаде в 10 - дневен срок, 
съгласно чл. 197, ал.1, т. 7 6. „а" от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията, град София, 
бул.Витоша № 18. 

Връзка към електронната препи<жа в профила на купувача : https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-
na-kupuvacha/785/ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: \ 

Съгласували: 

Надя Петрова 
Директор Дирекция OTl 

Явор Иванов 
Юрисконсулт в Дирекция ОП | 

Изготвил: 
Александър Колев 
Главен експерт Дирекция OI 

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-
akolev
Text Box
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679


