
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! нс «.ктлшкгк» БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО 

ПРОТОКОЛ № 2 

Днес 01.07.2020 г. в 13:00 часа, в заседателна 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 22-638/12.05.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново, 
продължи разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в обществена 
поръчка чрез публично състезание с предмет: „Предоставяне на Община Велико 
Търново на услуги за управление на проект „По-добре свързани вторични и 
третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път 1ТЕЦ-Т1, чрез 
общи мерки в трансграничния регион" („ВеНег соппес1ед весопдагу апд ЬеШагу 
подев 1о ТЕN-Т соге апс! сотргеЬеп51Уе пеЬмогк 1Ьгои$Ь ]отЬ СВС теазигез"), с 
проектен код РОВС-383, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ У-А Румъния-
България 2014-2020 г.", открита с Решение РД 24 - 46 от 19.03.2020 г. на Кмета на 
Община Велико Търново, публикувано на дата 19.03.2020 г. в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП под Ю 966655, с публикувано обявление с Ю 966657 на 
дата 19.03.2020 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП, с уникален номер в 
РОП 00073-2020-0023, изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение 
или допълнителна информация РД 24-55 от 09.04.2020 г. на Кмета на Община Велико 
Търново с Ю 971782, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: 
Нир5:/ /у/у/у/. уе11ко-1агпоуо.Ьд/Ьд/ргоШ-па-кириуасйа/789. 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариела Цонева - Директор на Дирекция „Проекти програми" в 
Община Велико Търново; 
И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Йорданка Антонова - Главен експерт в Дирекция „Проекти програми" в Община 
Велико Търново; 
2. Светозара Инджиева-Стефанова - Главен експерт в Дирекция "Бюджет и финанси" в 
Община Велико Търново. 
3. Русанка Александрова - Главен юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки" в 
Община Велико Търново; 
4. Мая Тодорова - Старши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 
Търново; 

Комисията започна да разглежда и анализира представените оферти. Комисията 
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Този документ е създаден е рамките на Проект ., По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на 
път /ТЕИ-Т/. чрез общи мерки в трансграничния регион " (,,Ве11ег соппес1еЛ зесопйагу апА IегНагу пойез № ТЕ^Тсоге апс! сотргекепхЬ/е пеЬкогк 

1кгоиф)оМ СВС теаяигез"). Проектен код: КОВС - 383. е рамките на Програма за трансгранично сътрудничество ,, ИНТЕРРЕГ У-А 
Румъния - България " 2014 - 2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския Фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 

съдържанието и публикацията се носи от Община Велико Търново. 
• Водещ бенефициент: Община Велико Търново 

Съдържанието на този документ не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 
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ЕВРОПЕИСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! 
БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО 

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, А/1. 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. № 53-1712-1/09.04.2020 г . , 09:53 ч. на „Булдар 
Консултинг" ЕООД, с ЕИК 202911670, със седалище и адрес на управление: гр. 
София, ж.к Дианабад, бл. 20, вх. Б, ет. 5,ап. 35 и адрес за кореспонденция гр. 
София, ул. Г.С.Раковски № 209Б, ет. 1, ап. 20, тел.: 0882/472 265, е-таН: 
оШсе@Ьи!с!аг.еи, лице за контакти: Добромир Петров. 

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

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 
ЗИФОДРЮПДРКТ/1ТДС, 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 Добромир Петров, в качеството си на управител и представляващ 
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 икономическо и 

финансово състояние: 
Съгласно документацията за обществена поръчка „Участникът трябва да е 

реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, не по-
малко от 117 000 лева без ДДС за последните три приключили финансови години, 
или за по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е 
създаден или започнал дейността си" 
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Този документ е създаден в рамките на Проект ., По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на 
път /ТЕН-Т/, чрез общи мерки в трансграничния регион " („ВеПег соппес/ес! зесопйагу апс11егЧагу пойез Ю ТЕМ-Тсоге апс! сотргекеюпе пегмогк 

1Игои%И]оШ СВС теазигез "), Проектен код: КОВС - 383, е рамките на Програма за трансгранично сътрудничество „ ИНТЕРРЕГ У-А 
Румъния - България " 2014 - 2020. съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския Фонд за регионачно развитие. Цялата отговорност за 

съдържанието и публикацията се носи от Община Велико Търново. Водещ бенефициент: Община Велико Търново 
Съдържанието на този документ не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! 
БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО 

В представения еЕЕДОП, участникът е декларирал общ оборот само за 2018 г. 
Комисията извърши проверка в Търговския регистър при Агенция по вписванията и 
установи, че участникът е регистриран от 2014 г. 

Комисията установи също, че по ЕИК: 202911670 на „Булдар Консултинг" ЕООД в 
Търговския регистър, в част „Обявени актове" е публикуван последно финансов отчет 
за 2016 г. на дата 27.05.2020 г. В Търговския регистър не са публикувани финансови 
отчети за следващите финансови години. 

Едновременно с това ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, Б. „Икономически и 
финансово състояние", съдържа задължителни за участниците указания за попълване: 

„Общ годишен оборот 
Неговият общ годишен оборот за броя финансови години, изисквани в 
съответното обявление, в документацията за обществената поръчка или в 
ЕЕДОП, е, както следва:" 

Образеца изисква от участниците да попълнят задължително информация за 
всяка от последните три приключили финансови години съгласно изискването. 
Комисията констатира, че е предоставена информация за 2018 г. : 

„Сума 
512000.00 
ВСN (Ви1дапап 1еу) 
Начална дата 
01-01-2018 
Крайна дата 
31-12-2018" 

Участникът удостоверява съответствие с поставеното минимално изискване, но 
не е спазил, указанията на ЕЕДОП, обявлението и документацията за представяне на 
информацията за последните три приключили финансови години. 

Съгласно предварително обявените условия в обявлението и документацията 
„При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП участникът декларира 
съответствието с посочения критерий за подбор в ЕЕДОП в електронен вид 
(еЕЕДОП), попълнен в съответната част, а именно: в Част IV, Раздел Б от ЕЕДОП с 
посочване на информация за размера на общия оборот за последните три 
приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът 
е създаден или е започнал дейността си." 

С оглед гореизложеното и поради задължителния характер на условията на 
обществената поръчка за участниците и за комисията участникът, дори и да покрива 
изискването за реализиран минимален общ оборот, следва да посочи общ оборот за 
последните три приключили финансови години, както е посочено в предварително 
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Този документ е създаден в рамките на Проект „ По-добре свързани вторични и третични точки в главната и ишрокообхватната мрежа на 

път /ТЕИ-Т/, чрез общи мерки в трансграиичниярегион" („ВеИег соппес1ес!зесопйагу апс! 1еШагу пойез (о ТЕ^Тсоге апс! сотргеНепзпе пе1нюгк 
1кгоифСВС теазигез"), Проектен код: КОВС - 383. е рамките на Програма за трансгранично сътрудничество „ ИНТЕРРЕГ У-А 

Румъния - България " 2014 - 2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския Фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието и публикацията се носи от Община Велико Търново. Водещ бенефициент: Община Велико Търново 

Съдържанието на този документ не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! 
МЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО 

обявените условия, за да отговори на изискването за съдържание, условия за 
представяне, включително форма, начин и срок на офертата. 

Във връзка с гореизложеното участникът следва да представи нов еЕЕДОП, в 
който изисканата от Възложителя информация във връзка с критериите за подбор 
да бъде отразена, съгласно документацията за обществена поръчка и настоящия 
протокол. 

В съответствие с чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, комисията единодушно реши да 
изиска от участника „Булдар Консултинг" ЕООД в срок до 5 работни дни от 
получаването на настоящия протокол, да представи нов еЕЕДОП 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. 

II. Относно оферта с вх. № 5300-3605-1/09.04.2020 г. , 09:55 ч. на „Юропиън 
Дивелъпмънт Консултинг" ЕООД, с ЕИК 131395219, със седалище и адрес на 
управление: гр. София, ул. Йерусалим № 15, ет. 3 и адрес за кореспонденция гр. 
София, ул. Въртопо № 57А, тел. : 0888/252 160, е-таН: оШсе@ес!сЬ§.еи, лице за 
контакти: Андрей Горанов. 

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

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 Андрей Горанов, в качеството си на управител и представляващ 
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 икономическо и 

финансово състояние: 
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Този документ е създаден в рамките на Проект „ По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на 

път /ТЕЬ!-Т/, чрез общи мерки в трансграничния регион" („ВеКег соппес1ес! зесопйагу апЛ IегНагу пойе$ 1о ТЕИ-Тсоге апЛ сотргеИепзме пеГнюгк 
1кгои%Ъ _/01п1 СВС теазигев"), Проектен код: КОВС - 383, е рамките на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ У-А 

Румъния - България " 2014 - 2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския Фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието и публикацията се носи от Община Велико Търново. Водещ бенефициент: Община Велико Търново 

Съдържанието на този документ не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 



ЕВРОПЕИСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! 
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•ЛНСКО ПРАВИТЕЛСТВО БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО 

Съгласно документацията за обществена поръчка „Участникът трябва да е 
реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, не по-
малко от 117 000 лева без ДДС за последните три приключили финансови години, 
или за по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е 
създаден или започнал дейността си" 

В представения еЕЕДОП, участникът е декларирал общ оборот за 2018 г., 2017 г. 
и 2016 г. 

Комисията установи, че по ЕИК: 131395219 на „Юропиън Дивелъпмънт 
Консултинг" ЕООД в Търговския регистър, в част „Обявени актове" е публикуван 
последно финансов отчет за 2017 г. на дата 23.7.2018 г. В Търговския регистър не са 
публикувани финансови отчети за следващите финансови години. 

Едновременно с това ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, Б. „Икономически и 
финансово състояние", съдържа задължителни за участниците указания за 
попълване: 

„Общ годишен оборот 
Неговият общ годишен оборот за броя финансови години, изисквани в 
съответното обявление, в документацията за обществената поръчка или в 
ЕЕДОП, е, както следва:" 

В отговор на изискването участникът е представил следната информация: 
„Сума 
327000 
ВСИ (Ви1$апап 1еу) 
Начална дата 
01-01-2018 
Крайна дата 
31-12-2018 

Сума 
262000 
ВСИ (Ви[%апап 1еу) 
Начална дата 
01-01-2017 
Крайна дата 
31-12-2017 

Сума 
297000 
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ВСИ (Ви1дапап 1еч) 
Начална дата 
01-01-2016 
Крайна дата 
31-12-2016" 
Участникът удостоверява съответствие с поставеното минимално изискване, но 

не е спазил, указанията на ЕЕДОП, обявлението и документацията за представяне на 
информацията за последните три приключили финансови години. 

Съгласно предварително обявените условия в обявлението и документацията 
„При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП участникът декларира 
съответствието с посочения критерий за подбор в ЕЕДОП в електронен вид 
(еЕЕДОП), попълнен в съответната част, а именно: в Част IV, Раздел Б от ЕЕДОП с 
посочване на информация за размера на общия оборот за последните три 
приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът 
е създаден или е започнал дейността си." 

В § 1 т. 14 на ДР от Закона за счетоводството е посочено, че „Отчетен период" е 
календарната година (1 януари -31 декември). Съгласно чл. 27 от ЗС предприятията 
съставят годишен финансов отчет към 31 декември на отчетния период. Следователно 
съгласно българското законодателство финансовата година приключва на 31-ви 
декември. 

С оглед гореизложеното и поради задължителния характер на условията на 
обществената поръчка за участниците и за комисията участникът, дори и да покрива 
изискването за реализиран минимален общ оборот, следва да посочи общ оборот за 
последните три приключили финансови години, както е посочено в предварително 
обявените условия, за да отговори на изискването за съдържание, условия за 
представяне, включително форма, начин и срок на офертата. 

Във връзка с гореизложеното участникът следва да представи нов еЕЕДОП, в 
който изисканата от Възложителя информация във връзка с критериите за подбор 
да бъде отразена, съгласно документацията за обществена поръчка и настоящия 
протокол. 

В съответствие с чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, комисията единодушно реши да 
изиска от участника „Юропиън Дивелъпмънт Консултинг" ЕООД в срок до 5 работни 
дни от получаването на настоящия протокол, да представи нов еЕЕДОП 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. 
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ЕВРОПЕИСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! 

• Н 

№НСКО ПРАВИТЕЛСТВО БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО 

III. Относно оферта с вх. № 53-3028-1/09.04.2020 г. , 11:41 ч. на „Проджект 
партнерс" ЕООД, с ЕИК 175230589, със седалище и адрес на управление: гр. София, 
ул. Проф. Георги Брадистилов № 6, бл. 0, вх. 1, ет. 4, ап. 5.2 и адрес за 
кореспонденция гр. София, ул. Проф. Георги Брадистилов № 5, ет. 4, ап. 5.2, тел.: 
0887 621 191, е-таИ: оШсе@рго]ес1раг1пег$-Ь§.сот, лице за контакти: Роман 
Войнски. 

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. 

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

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 
ЗИФОДРЮПДРКТ/1ТДС, 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 Роман Войнски, в качеството си на управител и представляващ 
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 икономическо и 

финансово състояние: 
Съгласно документацията за обществена поръчка „Участникът трябва да е 

реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, не по-
малко от 117 000 лева без ДДС за последните три приключили финансови години, 
или за по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е 
създаден или започнал дейността си" 

Участника е представил изискуемата информация в част IV: Критерий за подбор, 
в буква Б: Икономическо и финансово състояние от еЕЕДОП. В представения еЕЕДОП, 
участникът е декларирал общ оборот за последните три приключили финансови 
години, а именно: 2019, 2018 и 2017 г. и е покрил изискването за реализиран 
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ЕВРОПЕИСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! 
РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО 

минимален общ оборот. 
Съответствието с поставените минимални 

представената информация от участника в еЕЕДОП. 
изисквания се установява, чрез 

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, комисията 
единодушно решава, че участник „Проджект партнерс" 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. 

IV. Относно оферта с вх. № 53-3026-3/08.05.2020 г. , 16:24 ч. на Обединение 
„Тон консулт", с адрес за кореспонденция: гр. Шумен, ул. „Васил Левски" № 29, 
вх. Г, тел. : 054/801 791, факс: 054/801 791, е-таШ 5р_со$иИ@аЬу.Ь§, лице за 
контакти: инж. Станислав Стоянов, с участници в обединението: „Ес Пи Консулт 
БГ" ООД, с ЕИК 200571378 и „Тонус 21" ЕООД, с ЕИК 127569525. 

Участникът е представил заверено копие на договора за обединение и той 
съдържа всички клаузи и условия съгласно предварително обявените от възложителя 
условия. 

Съгласно данни, публикувани в Търговския регистър „Ес Пи Консулт БГ" ООД, с 
ЕИК 200571378 се представлява от Димитринка Христова. Съдружници в дружеството 
са Димитринка Христова с 3150 лв. и Илияна Игнатова с 1850 лв. от общия капитал. 

Съгласно данни, публикувани в Търговския регистър „Тонус 21" ЕООД, с ЕИК 
127569525 се представлява от Станислав Илчев Стоянов, който е и едноличен 
собственик на капитала. 

По отношение на изискванията към личното състояние: 
За Обединение „Тон консулт": 
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 й на управител и представляващ 
Обединение „Тон консулт". 
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БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! 
РУМЪНСКО ПРАБИТ6ЛСТВ 

За „Ес Пи Консулт БГ" ООД: 
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 и 
Илияна Игнатова в качеството си на съдружник в „Ес Пи Консулт БГ" ООД. 

За „Тонус 21" ЕООД: 
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 Станислав Стоянов в качеството си на управител и представляващ „Тонус 
21" ЕООД. 

Подизпълнители и трети лица: 
За Обединение „Тон консулт": 
В представения еЕЕДОП участникът е декларирал, че ще използва капацитета на 

други лица за да изпълни критериите за подбор и няма намерение да възлага част от 
изпълнението на поръчката на подизпълнители. 

За „Ес Пи Консулт БГ" ООД: 
В представения еЕЕДОП участникът е декларирал, че няма да използва 

капацитета на трети лица и няма намерение да възлага част от изпълнението на 
поръчката на подизпълнители. 

За „Тонус 21" ЕООД: 
В представения еЕЕДОП участникът е декларирал, че няма да използва 

капацитета на трети лица и няма намерение да възлага част от изпълнението на 
поръчката на подизпълнители. 

Комисията установи, че в ЕЕДОП, представен за Обединение „Тон консулт", в 
част В. „Информация относно използването на капацитета на други субекти" е 
отговорено с „да" на въпроса „Икономическият оператор ще използва ли капацитета 
на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и 
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критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу." Следва да се 
отбележи, че партньорите в обединението не представляват трети лица за участника, а 
не е представен еЕЕДОП за трето лице/трети лица. Предвид изложените обстоятелства 
или е отбелязан погрешно отговор „да" на въпроса или не е представен ЕЕДОП за 
третото лице. 

На следващо място комисията констатира, че в част Б. „Информация за 
представителите на икономическия оператор" от ЕЕДОП, участникът е представил 
информация, както следва: 

„Обединението е създадено, за да участва в обществена поръчка с предмет 
"Избор на експерти за управление на проект № В016М10Р002-1.016-0005 "Изграждане 
на ВиК инфраструктура за обособена територия на "ВиК" ООД, Силистра", АДБФП № Д-
34-66/21.08.2019 г. по ОП "Околна среда 2014-2020". Така изложената информация не 
кореспондира с представеното заверено копие на споразумение за обединение от дата 
30.03.2020 г. между „Ес Пи Консулт БГ" ООД, с ЕИК 200571378 и „Тонус 21" ЕООД, с 
ЕИК 127569525, за осъществяване на съвместна дейност с цел участие и подаване на 
оферта за настоящата обществена поръчка. Предвид установените обстоятелства и 
представеното заверено копие на споразумение за обединение, комисията установява, 
че посочената от участника информация в ЕЕДОП в цитираната част не е относима към 
поръчката и в този смисъл не е коректна. 

В съответствие с чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, комисията единодушно реши да 
изиска от участника Обединение „Тон консулт" в срок до 5 работни дни от 
получаването на настоящия протокол, да представи нов еЕЕДОП 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. 

Критерии за подбор: По отношение на изискванията за икономическо и 
финансово състояние: Съгласно документацията за обществена поръчка 
„Участникът трябва да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база 
годишните обороти, не по-малко от 117 000 лева без ДДС за последните три 
приключили финансови години, или за по-кратък период в зависимост от датата, 
на която участникът е създаден или започнал дейността си" 

За Обединение „Тон консулт": 
Участника е представил изискуемата информация в част IV: Критерий за подбор, 

в буква Б: Икономическо и финансово състояние от еЕЕДОП. В представения еЕЕДОП, 
участникът е декларирал общ оборот за последните три приключили финансови 
години, а именно: 2019, 2018 и 2017 г. и е покрил изискването за реализиран 
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минимален общ оборот. 
Съответствието с поставените минимални изисквания се установява, чрез 

представената информация от участника в еЕЕДОП. 
За „Ес Пи Консулт БГ" ООД: 
Участника е представил изискуемата информация в част IV: Критерий за подбор, 

в буква Б: Икономическо и финансово състояние от еЕЕДОП. В представения еЕЕДОП, 
участникът е декларирал общ оборот за последните три приключили финансови 
години, а именно: 2019, 2018 и 2017 г. и е покрил изискването за реализиран 
минимален общ оборот. 

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

За „Тонус 21" ЕООД: 
Участника е представил изискуемата информация в част IV: Критерий за подбор, 

в буква Б: Икономическо и финансово състояние от еЕЕДОП. В представения еЕЕДОП, 
участникът е декларирал общ оборот за последните три приключили финансови 
години, а именно: 2019, 2018 и 2017 г. и е покрил изискването за реализиран 
минимален общ оборот. 

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

* * * * * 

В съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от 
получаването на настоящия протокол участниците, по отношение на които е 
констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на 
комисията нов еЕЕДОП 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. 

Възможността по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП се прилага и за подизпълнителите и 
третите лица, посочени от участника. 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. 

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 
54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, 
които могат самостоятелно да представляват участника. 

След изтичането на срока от 5 работни дни, комисията ще проведе заседание за 
разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на 

; 11 

сг* 
В Ц 

и'тг. т!егге§гоЬ§.еи 
Този документ е създаден в рамките на Проект „ По-добре свързани вторични и третични точки в главната и ишрокообхватната мрежа на 

път /ТЕИ- 77, чрез общи мерки в трансграничния регион " („ ВеНег соппес1ес1 зесопйагу апЛ 1егНагу пойез 1о ТЕ№ Т соге апс! сотргеНепзпе пеРлогк 
IНгощИ]оШ СВС теазигез "), Проектен код: КОВС - 383, е рамките на Програма за трансгранично сътрудничество „ ИНТЕРРЕГ У-А 

Румъния - България " 2014 - 2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския Фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието и публикацията се носи от Община Велико Търново. Водещ бенефициент: Община Велико Търново 

Съдържанието на този документ не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! 
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участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 
Съгласно чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията уведомява участниците, като им 

изпраща протокола с констатациите в деня на публикуването му в профила на 
купувача. 

Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участниците представят на комисията 
съответните документи или информация в срок от 5 (пет) работни дни от 
получаването на настоящия протокол. 

Отговори, постъпили в деловодството на Община Велико Търново след 
изтичане на срока няма да се разглеждат от комисията. При изпращане по пощата с 
препоръчано писмо или по куриер, участникът следва да се съобрази с последната 
дата за постъпване на отговора. 

Отговорите на участниците се представят в Общински център за услуги и 
информация на гражданите (ОЦУИГ) в сградата на общината на адрес гр. Велико 
Търново, пл. „Майка България" № 2, Пощенски код 5000 в запечатана непрозрачна 
опаковка върху която, освен идентификацията на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и е-таН, се изписва: 

О Т Г О В О Р 

На писмо с изх. № / 2020 г. 
До Мариела Цонева - Директор на Дирекция „Проекти програми" в Община Велико 
Търново в Община Велико Търново, Председател на комисията, определена от Кмета 
на Община Велико Търново по обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на 
Община Велико Търново на услуги за управление на проект „По-добре свързани 
вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път 
/ТЕЙ-Т/, чрез общи мерки в трансграничния регион" („Ве11ег соппесЬед 
зесопдагу апс/ {егНагу подез 1о ТЕN-Т соге апд сотргеЬеп$1уе пе1у/огк 1ЬгоидЬ 
]ою1 СВС теазигев"), с проектен код НОВО-383, финансиран по Програма 
ИНТЕРРЕГ У-А Румъния-България 2014-2020 г.", с уникален номер в РОП: 00073-
2020-0023 

ЕИК От участник: 
Адрес за кореспонденция: град: Пощенски код 
Улица 
Телефон: факс: 
Електронна поща 
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Лице за контакти: 

ДА СЕ ОТВОРИ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА 
определена от Кмета на Община Велико Търново по обществена поръчка с предмет: 
„Предоставяне на Община Велико Търново на услуги за управление на проект 
„По-добре свързани вторични и третични точки в главната и 
широкообхватната мрежа на път /ТЕИ-Т/, чрез общи мерки в трансграничния 
регион" („ВеНег соппесЬед весопдагу апд ЬегНагу поде5 Ьо ТЕИ-Т соге апд 
сотргеЬеп51Уе пеЬу/огк {ЬгоидЬ ]оюЬ СВС теазигез ), с проектен код КОВС-383, 
финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ У-А Румъния-България 2014-2020 г." 

Комисията приключи работа в 15:30 часа и насрочи следващо заседание след 
получаване на отговорите на участниците по констатациите в настоящия протокол. 

Настоящият протокол се състави в един екземпляр и в съответствие с чл. 54, ал. 
8 от ППЗОП ще бъде публикуван на профила на купувача на Община Велико Търново на 
адрес: Ьир$://\уу/\у.уеИко-1агпоуо.Ья/Ьб!/ргоЛ[-па-кириуас11а/789. 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ,.. 
/Мариела Цонева - Директор на Дирекция „Проекти програми" в Община Велико Търново/ 

-1 у О . 
И ЧЛЕН 

тонова - Главен експерт в Дирекция „Проекти програми" в Община Велико /Йорда 
Търново/ 

А 

/Св^уч^ра Инджиева-Стефанова - Главен експерт в Дирекция "Бюджет и финанси" в Община 
Велика Търново/ 

/Руоанка Александрова 
Велико Търново/ 

Главен юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община 

/Мая Тодоров; 
Търново/ 

ши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 
А 

\ 
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