
ПРОТОКОЛ № 2 

Днес, 28.09.2015 г. в 10:00 ч. в сградата на Община Велико Търново, Комисията по чл. 
68, ал. 1 от ЗОП, назначена със заповед № РД 22 - 1847/08.09.2015 г. на Кмета на Община 
Велико Търново, продължи разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в 
обществена поръчка, чрез провеждане на открита процедура с предмет: „Почистване на 
коритото на р. Янтра на територията на Община Велико Търново, по участъци: Втори 
участък: 150 м преди и 250 м след моста до Хлебозавода в кв. „Дълга лъка" на изхода на 
гр. Велико Търново на републикански път 1-5 „Полски Тръмбеш-Велико Търново-
Габрово" (дължина 400 м) и Трети участък: 100 м преди водосбора на р. Белица - 300 м 
след бетонния мост на ул. „Сан Стефано", кв. „Чолаковци", гр. Велико Търново" 
(дължина 400 м)", с уникален номер 00073-2015-0022 в регистъра на АОП и публикувано 
обявление № 679734 от дата 29.07.2015 г. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев - Директор на дирекция „Строителство и устройство на 
територията" в Община Велико Търново 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Русанка Александрова - Главен юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване", дирекция 
„Правна" в Община Велико Търново; 
2. Зорница Кънчева-Миладинова - Началник на отдел ОС в Община Велико Търново 
3. Надя Петрова - Директор на дирекция ОСОП в Община Велико Търново 
4. инж. Цанко Бояджиев - Началник на отдел „Техническа инфраструктура" в Община Велико 
Търново 
5. инж. Свилен Димитров от "ИНВЕСТСТРОЙ 92" ЕООД Велико Търново 
6. Мая Тодорова - Технически сътрудник в отдел „АТО" в Община Велико Търново 

РЕЗЕРВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
1. инж. Цанко Бояджиев - Началник на отдел „Техническа инфраструктура" в Община Велико 
Търново 

2. Надя Петрова - Директор на дирекция ОСОП в Община Велико Търново 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 
1. Олга Петърчева - Началник отдел „Правно осигуряване" в Община В. Търново; 
2. Даниела Владимирова - Главен юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване", дирекция 
„Правна" в Община Велико Търново; 
3. Мариана Варнева - Старши юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване", дирекция „Правна" 
в Община Велико Търново; 
4. Николина Ангелова - Христова - Старши експерт в отдел ОП в Община В.Търново; 
5. Явор Иванов - Старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново; 
6. Теодора Минкова - Началник на отдел „Обществени поръчки" в Община Велико Търново; 
7. инж. Иван Иванов - Главен експерт в отдел ТИ в Община Велико Търново; 
8. Веселин Стойков - Главен специалист в отдел „Околна среда" в Община Велико Търново; 
9. Мирослава Цонева - Главен експерт в отдел „Околна среда" в Община Велико Търново; 
10. инж. Иван Петров - Главен специалист в отдел „Околна среда" в Община Велико Търново; 
1.1. инж. Веселин Станчев - Главен експерт в звено „Сигурност и ОПМ" в Община Велико 
Търново 
12. инж. Сергей Стойков от "ИНВЕСТСТРОЙ 92" ЕООД Велико Търново 

Комисията по изпълнение на чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП започна обсъждане относно 
наличието и редовността на представените документи в плик № 1 от представените оферти. 
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КОНСТАТАЦИИ ОТНОСНО НАЛИЧИЕТО И СЪОТВЕТСТВИЕТО С КРИТЕРИИТЕ 
ЗА ПОДБОР НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ В ПЛИК № 1 

I. Относно оферта с вх. № 5300-5466/07.09.2015 г. от 14:07 часа на ДЗЗД „ЯНТРА ВТ 2015", 
гр. София 1680, ул. „Ралевица" № 98, ет. 1, тел: 02/980 22 99, факс: 02/986 22 36, e-mail: 
vaIentin.milushev@pmg-holding.com, комисията констатира: 

1. Съгласно обявлението за обществена поръчка, раздел III. 2.3 „Технически 
възможности", т. 1, всеки участник трябва да представи в плик № 1, Списък на строителството, 
което е еднакво или сходно с предмета на поръчката изпълнено през последните 5 години, 
считано от датата на подаване на офертата, и: - посочване на публичните регистри, в които се 
съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която 
информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, 
датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или -
удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е 
приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено 
в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на 
издателя и данни за контакт; или - копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и 
обема на изпълнените строителни дейности. Минимално изискване към т.Г. За последните 5 
години считано от датата на подаване на оферта участникът да удостовери, че е изпълнил 
успешно строителство с еднакъв или сходен предмет на поръчката, като под сходен да се 
разбира: извършване на изкопни работи /изкоп с багер, разриване с булдозер, 
натоварване и извозване/,и/или хидротехническо и/или хидромелиоративно строителство 
и/или почистване на речни корита. 

В документите за подбор, представени в Плик № 1, участникът ДЗЗД „ЯНТРА ВТ 
2015" е представил Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП (Образец № 8), в който списък е 
посочил, като изпълнено сходно с предмета на поръчката единствено следното строителство: 
„Водоснабдяване на с. Горско ново село и с. Родина от водоснабдителната система на гр. 
Златарица", което е посочено като изпълнител - Обединение „ХИДРО ЕН ТРЕЙС". Като 
доказателство е приложил Удостоверение Изх. № РД-25-25385 от 03.09.2015 г. от Община 
Златарица за „Изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/ на „Водоснабдяване на с. 
Горско Ново село и с. Родина от водоснабдителната система на гр. Златарица" изпълнени от 
Обединение "ХИДРО ЕН ТРЕЙС", на стойност 667 307,28 лв. без ДДС. 

Комисията извърши справка в публичен регистър - Портала на обществените поръчки 
към Агенцията по обществени поръчки, при което бе установено, че Община Златарица, респ. 
Кмета на общината като възложител е сключил договор за обществена поръчка (Информация 
за сключен договор 00954-2012-0012). „Изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/ на 
„Водоснабдяване на с. Горско Ново село и с. Родина от водоснабдителната система на гр. 
Златарица" с изпълнител Обединение "ХИДРО ЕН ТРЕЙС". 

Във връзка с горното комисията извършва проверка по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП на 
заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи 
и лица, с цел да прецени съответствието на представените документите и информацията в 
Плик № 1 от участника ДЗЗД „Янтра ВТ 2015" с критериите за подбор, поставени от 
възложителя. 

Комисията взе решение да направи запитване към Община Златарица, и да й бъде 
предоставена, информация за проведената открита процедура за възлагане на обществената с 
уникален номер 00954-2012-0012 на Портала за обществени поръчки на АОП с предмет: 
„Водоснабдяване на с.Горско ново село и с.Родина от водоснабдителната система на 
гр.Златарица", като й бъдат предоставени заверени копия от следните документи: 

- Договор за създаване на дружество/обединение "ХИДРО ЕН ТРЕЙС" или друга 
информация, от която да е видно разпределението на дейностите в обхвата на поръчката 
между съдружниците в обединението; 
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- Приемо — предавателни протоколи за изпълнението хода на поръчката или друга 
информация, която да показва действителното изпълнение на дейностите от всеки от 
съдружниците в обединението; 

II. Относно оферта с вх. № 5300 - 5477/07.09.2015 г. от 15:26 часа на ДЗЗД „ЯТРУС 2015", 
гр. София 1504, ул. „Шипка" № 16, тел: 02/494 04 05, e-mail: bildingcomfort.Itd@gmail.com, 
комисията констатира: 

Участникът е представил всички изискуеми документи. 

III. Относно оферта с вход. № 5300 - 5478/07.09.2015 г. от 16:05 часа на ЕТ „НАДЕЖДА -
Надежда Христова", гр. Велико Търново 5000, ул. „Моско Москов" № 17, тел: 0887 784 
648, e-mail: n_transport@abv.bg, комисията констатира: 

Участникът е представил всички изискуеми документи. 

IV. Относно оферта с вход. № 5300 - 5480/07.09.2015 г. от 16:24 часа на „ВОДСТРОЙ ВТ" 
АД, гр. Велико Търново 5006, бул. „България" № 25, ет. 3, тел: 062/62 03 61, факс: 062/62 
35 86, e-mail: vodno-vt@mbox.digsys.bg, комисията констатира: 

Участникът е представил всички изискуеми документи. 

Комисията приключи работа в 12:30 часа и насрочи следващо заседание след 
получаване на отговор от Община Златарица по констатациите в настоящия протокол. 

Настоящия протокол се състави в два еднообразни екземпляра. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/инж. Динко Кечев - Директор *на дирекция „Строителство и устройство на територията" в Община 
Велико Търново/ 

И^ЧЛЕНОВЕк-

^"усанка Александрова - Главен юрисконсулт в отдел ПО в Община Велико Търново/ 

/^о|шица Кънчева-Миладинова - Началник на отдел ОС в Община Велико Търново/ 

iyu 
/Надя Петрова - Директор на дирекция ОСОП в Община Велико Търново/ 

(У- нЧу / 
/инж. Цанко Бояджиев - Началник на отдел „Техническа инфраструктура" в Община Велико Търново/ 

/инж. d f e ^ H Д И М И Т Р О В от "ИНВЕСТСТРОЙ 92" ЕООД Велико Търново/ 

/Мая Тодорова - Техм^ски~еътрудник в отдел „АТО" в Община Велико Търново/ 
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rusanka
Text Box
Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни!


