П Р О Т О К О Л №2
Днес, 13.02.2017 г. в 11:00 ч., в сградата на Община Велико Търново, Комисията по чл.
5 1 , ал. 1 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед № Р Д 22 167/02.02.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи разглеждането на офертите,
постъпили във връзка с участие в обществена поръчка чрез провеждане на публично състезание
с предмет: „Дейности по почистване и стопанисване на замърсени терени на територията
на Община Велико Търново, по обособени позиции: Позиция № 1 - Почистване на
нерегламентирани сметища за битови отпадъци и замърсени терени със строителни и
битови отпадъци на територията на община Велико ТърнЪво; Позиция №2 - Стопанисване
и контрол на общинско депо за твърди битови отпадъци в село Шереметя, община Велико
Търново", с уникален номер 00073-2017-0001 в регистъра на А О П , открита с Решение № Р Д 24 4/11.01.2017 г. и публикувано обявление №766532 от 11.01.2017 г. в Регистъра на обществените
поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/450/.
К О М И С И Я в състав:
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л : инж. Динко Кечев - директор на дирекция „Строителство и устройство на
територията" в Община Велико Търново;
И ЧЛЕНОВЕ:
1. Николина Ангелова - старши експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново;
2. Милена Курдова - главен експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново;
3 . Мирослава Цонева - началник на отдел ОС в Община Велико Търново;
4. Веселин Стойков - главен специалист в отдел ОС в Община Велико Търново.
Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя, на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП.
1. Оферта с вх. №5300 - 11161 - 3/01.02.2017 г. в 10:50 часа на „Водстрой В Т " АД, гр.
Велико Търново 5000, бул. „България" № 2 5 , ет. 3, тел: 062/620361, факс: 062/623586, e-mail:
manager(g)/vodstrovvt.eu; pto@vodstroyvt.eu, лице за контакти: инж. Любомир Шербетов,
Позиция № 1 .
1. Съгласно Глава II Указания за участие и провеждане на процедурата от
документацията и Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация,
III. 1.3) Технически и професионални възможности от обявлението - изисквано минимално ниво
към т. 2 от Критериите за подбор „Персонал с определена професионална компетентност за
изпълнението" на обособената позиция, участникът следва да има в персонала едно лице,
отговорник за контрола на качеството, притежаващо валидно Удостоверение за преминат курс
по спазване на здравословни и безопасни условия на труд. Тази информация, участникът
попълва в част IV, Раздел В, т. 6 от ЕЕДОП.
В ЕЕДОП участникът е посочил „Отговорник за контрол качество", но от
представената за него информация не се установява, че лицето притежава Удостоверение за
преминат курс по спазване на здравословни и безопасни условия на труд.
2. Съгласно Глава II Указания за участие и провеждане на процедурата от документацията
и Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, III. 1.3) Технически и
професионални възможности от обявлението - изисквано минимално ниво към т. 3 „Техническо
оборудване" за съответната обособена позиция, участникът следва да представи информация за

транспортните средства: регистрационен номер, категория МПС и данни за документа
удостоверяващи разполагането с оборудването. Участникът е посочил в част IV, Раздел В, т. 9 от
ЕЕДОП, че разполага с изискуемото оборудване, но за него не е представил пълна информация,
съгласно III.1.3) Технически и професионални възможности от обявлението - изисквано
минимално ниво към т. 3 „Техническо оборудване" за съответната обособена позиция
(регистрационен номер и категория МПС за челен товарач и булдозер, а за товарен автомобил категория МПС).
II. Оферта с вх. № 5 3 0 0 - 2709 - 1/01.02.2017 г. в 13:04 ч. на ЕТ „Фаворит - X - Христо
Атанасов", ЕИК 030036447, адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново 5000, ул.
„Никола Златарски" № 1 4 , тел.: 0887252026, e-mail: favorit x.et@abv.bg, лице за контакти:
Христо Атанасов, П о з и ц и я № 2 .
1. Съгласно Глава II Указания за участие и провеждане на процедурата от документацията
и Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, III. 1.1) Годност за
упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в
професионални или търговски регистри от обявлението, участниците декларират изискуемата
информация в Част IV, Раздел А от ЕЕДОП.
Участникът не е попълнил т. 1 от горепосочения раздел, относно информацията за
вписване в професионални или търговски регистри.

III. Оферта с вх. № 5 3 0 0 - 1235 - 3/01.02.2017 г. в 13:20 ч. на „Скорпион Инвестстрой"
ЕООД, Е И К 104639368, адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново 5000, ул. „България"
№23, тел.: 062/652043, факс: 062/650507, e-mail: globus rv@abv.bg, лице за контакти:
Теодора Колева, позиция № 2 .
1. Съгласно Глава II Указания за участие и провеждане на процедурата от
документацията, т. 10.1 при подаване на оферта, участникът декларира липсата на основанията
за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Той се
подписва от лица, които представляват участника, които могат да бъдат лица по смисъла на чл.
54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, лица, които са членове на управителни и
надзорни органи на участника и други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при
вземането на решения от тези органи. При направена справка от Търговския регистър по
партидата на „Скорпион Инвестстрой" ЕООД се установи, че управител на дружеството е
Теодора Колева, а едноличен собственик на капитала - Любен Велчев. Представения от
участника ЕЕДОП е подписан само от управителя.
Участникът е представил Декларация - списък на всички задължени лица, съгласно чл. 54,
ал. 2 от ЗОП. В т. 2 от декларацията е посочен Любен Велчев - едноличен собственик на
капитала, като лице със статут, който му позволява да влияе пряко върху дейността на
предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете
на управителните или надзорните органи (например съдружници, собственици на капитала и др.
подобни). Същевременно в т. 3 от декларацията е записано: „Посочените
лица в т. 2 не
влияят върху дейността на предприятието
по начин, еквивалентен на този, валиден за
представляващите
го лица, членовете на управителните
или надзорните
органи.
В посочената в т. 2 и т. 3 информация съществува противоречие, което не дава
възможност на комисията да прецени кои са лицата за дружеството участник, които са със
статут на лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП (едноличния собственик на капитала влияе или не върху
пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за
представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи (например
съдружници, собственици на капитала и др. подобни), както и кои са лицата, които следва да
подпишат ЕЕДОП.
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IV. Оферта с вх. №5300 - 4509 - 3/01.02.2017 г. в 15:45 ч. на ЕТ „Пролет - Йордан
Йорданов", ЕИК 104001727, адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново 5000, ул.
„Стефан Мокрев" №7, вх. Д , ет. 5, тел.: 062/637971, факс: 062/637971, e-mail:
proletvy@abv.bg, лице за контакт: Йордан Йорданов, позиция № 1 .
След разглеждане на представените документи и информация от участника, комисията се
обедини единодушно, че е налице съответствие на документите с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

V. Оферта с вх. №5300 - 2710 - 1/01.02.2017 г. в 16:28 ч. на ЕТ „Надежда - Надежда
Христова", ЕИК 814211360, адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново 5000, ул. „Моско
Москов" №17, ет. 2, тел.: +359887784648, e-mail: п transport@abv.bg, лице за контакти:
Надежда Христова, позиция № 1 :
След разглеждане на представените документи и информация от участника, комисията се
обедини единодушно, че е налице съответствие на документите с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

VI. Оферта с вх. № 5 3 - 817 - 1/01.02.2017 г. в 16:30 ч. на Д З З Д „Шереметя депо", адрес
за кореспонденция: гр. София 1412, ул. „Лозенска планина" №17-19, ет. 11, тел.: 02/9802299,
факс: 02/9862236, e-mail: valentin.milushev@pmg-holding.com, лице за контакти: Валентин
Милушев, позиция № 2
1. Съгласно Глава II Указания за участие и провеждане на процедурата от документацията
и Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, III. 1.3) Технически и
професионални възможности от обявлението - изисквано минимално ниво към т. 1 участникът
следва да е изпълнил услуги със сходен или идентичен обем на обособената позиция. За
доказване на съответствието, участникът представя в ЕЕДОП в част IV, Раздел В, т. 16 списък на
услугите, които са идентични или сходни с предмета на обособената позиция през последните 3
г., с попълнени стойности, дати и получатели, заедно с доказателства за изпълнената услуга, а
именно за позиция № 2 - дейности, свързани с почистване/събиране и транспортиране на
строителни и битови отпадъци с обем минимум 96 000,00 лв. без ДДС.
Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП „При участие на обединения, които не са юридически лица,
съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от
лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат
или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на
нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при
изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението".
Участникът, като обединение е представил информация за извършени услуги, както
следва:
- договор с описание „Дейности, свързани с почистване/събиране
и
транспортиране
на строителни и битови отпадъци при Изпълнение вертикална планировка
включваща
изграждането
на основен обслужващ път и вътрешни улици при изпълнение на обект:
„Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново" за периода от
30.06.2014 г. до 28.12.2015 г.
При справка в Информационната система за сключени договори на Възложителя,
комисията установи, че към тази дата 30.06.2014 г. Община Велико Търново има сключен
договор с предмет: „Инженеринг
(проектиране и строителство)
на обект
„Регионална

система за управление на отпадъците в регион Велико Търново" по договорните
УСЛОВИЯ
на ФИДИК (FIDIC) за технологично оборудване и проектиране - строителство за електро
и машинно-монтажни
работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани
от
Изпълнителя
(Жълта книга)" с изпълнител ДЗЗД „Еко Бау Търново 2014", гр.София със
съдружник „Политрейд Кънстръкшън" ЕООД.
С протокол 1 от дата 09.07.2014 г. за решения на съдружниците в дружество „Еко Бау
Търново 2014", съдружниците са взели решение за разпределение на дейностите, от което е
видно, че „Политрейд Кънстръкшън" ЕООД участва с 5 0 % от изпълнението на: изготвяне на
инвестиционен проект във фаза Работен проект и Авторски надзор на проектантите по време на
строителството; подготовка на строителството и временно строителство;
основното
строителство и доставка и монтаж на електро-механично и друго, различно от технологичното
оборудване; доставка и монтаж на технологично оборудване; обучение на персонала.
Видно от посочените предмети и извършени дейности с участието на „Политрейд
Кънстръкшън" ЕООД, член на обединението - участник в настоящата процедура, същите
представляват строителни дейности и не могат да бъдат приети за сходни дейности на
изискваните от Възложителя: дейности, свързани с почистване/събиране и транспортиране
на строителни и битови отпадъци. В тази връзка, партньорът следва да представи
допълнителна информация, с която да се докажат изпълняваните от него сходни дейности
с посочване на количество и стойност, а именно: такива, свързани с почистване/събиране и
транспортиране на строителни и битови отпадъци, за да може комисията да извърши
преценка дали участникът отговаря на критерия за подбор за идентичен или сходен обем
за позиция № 2 в размер на 96 000,00 лв. без Д Д С .
- договор с „Видове работи по договор за подизпълнение
от 24.04.2015 г., свързани с
„Почистване
на нерегламентирани
депа за битови отпадъци и замърсени терени със
строителни и битови отпадъци на територията на община Велико
Търново".
След направена справка в Информационната система за сключени договори на
Възложителя, комисията установи, че договор с посочения предмет и дата, Община Велико
Търново е сключила с ЕТ „Пролет - Йордан Йорданов". При проверка на досието, офертата и
документите към сключения договор се установи, че участникът, избран за изпълнител ЕТ
„Пролет - Йордан Йорданов" не е заявявал, че ще използва и не е използвал подизпълнители при
изпълнението на поръчката, нито е уведомил Възложителя, ако това обстоятелство се е
променило. В тази връзка, комисията не приема, че обединението доказва изпълнени услуги със
сходни предмет и дейност чрез партньора „БЕК - 1" ЕООД.
Партньорът „КЗ Секюрити Груп" ЕООД, не посочва в ЕЕДОП изпълнени дейности със
сходен предмет и обем, изисквани от Възложителя. Съгласно чл. 6, ал. 3, т. 3 от представения
договор за създаване на дружество, този партньор ще изпълнява следния вид дейност:
транспорт ежедневен пробег за превозване на лицата, осъществяващи ежедневен контрол
и наблюдение от град Велико Търново до депото в село Шереметя.
2. Съгласно Глава II Указания за участие и провеждане на процедурата от документацията
и Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, III.1.3) Технически и
професионални възможности от обявлението - изисквано минимално ниво към т. 3 „Техническо
оборудване" за съответната обособена позиция, участникът следва да представи информация за
транспортните средства: регистрационен номер, категория МПС и данни за документа
удостоверяващи разполагането с оборудването. Участникът е посочил в част IV, Раздел В, т. 9 от
ЕЕДОП, че разполага с изискуемото оборудване - верижен булдозер, но за него не е представил
пълна информация, съгласно III. 1.3) Технически и професионални възможности от обявлението
— изисквано минимално ниво към т. 3 „Техническо оборудване" за съответната обособена
позиция (регистрационен номер и категория МПС за булдозер).

В изпълнение на чл. 54, ал. 9 ППОЗП срок от 5 р а б о т н и д н и от получаването на
протокола по ал. 7 участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или
липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП 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 или заявления за участие.
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. Ако
последният ден от срока е неприсъствен, срокът свършва в следващият присъствен ден.
Участниците депозират отговорите по настоящия протокол по реда на приемане на
офертите в „Общински център за услуги и информация на граждани", в сградата на Община
Велико Търново на адрес: град Велико Търново, пл. „Майка България" № 2 .
Информацията се представя в запечатана, непрозрачна опаковка. Върху същата се
посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail: (ако има
такъв), предметът на обществената поръчка. Информацията се адресира до председателя на
комисията с посочване „в отговор на писмо и изходящ номер на прилежното
писмо за
изпращане на настоящия протокол ".
Комисията приключи работа в 12.30 часа и насрочи следващо заседание след получаване
на отговорите на участниците по констатациите в настоящия протокол.
Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра.
К О М И С И Я в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/инж. Динко Кечев - директор на дирекция „Строителство и устройство на територията" в
Община В е л и к а Т ъ р н б в о /
И ЧЛЕНОВЕ:

/Николина Ангелови 77 ртарши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново/
2
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/Милена Курдова - главен експерт в отдел ОП в Община Велико Търново/
3
/Мирослава Цонева - нахалник на отдел ОС в Община Велико Търново/
4
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/Веселин Стойков ^ г л а в е н специалист в отдел ОС в Община Велико Търново/

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за
защита на личните данни!

5

