
ПРОТОКОЛ №2 

Днес, 21.06.2017 г. в 11:00 ч., в сградата на Община Велико Търново, Комисията по чл. 51 , 
ал. 1 от ППЗОП във връзка с чл. 103. ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед №РД 22 - 782/16.05.2017 
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: 
„Доставка на машини и оборудване за нуждите на ОП „Зелени системи", гр. Велико Търново, 
по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на нова професионална самоходна 
косачна машина с косилен апарат; Обособена позиция №2: Доставка на употребяван 
автомобил „пикай" - открит, съгласно техническа спецификация; Обособена позиция №3: 
Доставка на самоходна специализирана (мултифункционална) техника (втора употреба)", с 
уникален номер 00073-2017-0022 в регистъра на АОП, открита с Решение №РД 24 - 32/06.04.2017 
г. и публикувано обявление №782210 от 10.04.2017 г. в Регистъра на обществените поръчки на 
АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново https://www.veliko-
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/471/. 

К О М И С И Я в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Паша Илиева - управител на ОП „Зелени системи", гр. Велико Търново; 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Инна Лунчева - главен счетоводител на ОП „Зелени системи", гр. Велико Търново; 
2. инж. Генади Русинов - ръководител на отдел „Чистота" в ОП „Зелени системи'*, гр. Велико 
Търново; 
3. Николина Ангелова - старши експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново; 
4. Милена Курдова — главен експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново. 

Преди да пристъпи към разглеждане на документите за подбор, комисията състави списък 
на допуснатите и отстранените до този етап на процедурата участници. 

I. Списък на участниците, допуснати до оценка в съответствие с предварително 
обявените условия: 

За Обособена позиция № 1 : Доставка на нова професионална самоходна косачна машина с 
косилен апарат: 

1. „Рив комерс" ЕООД с оферта с вх. №5300 - 20871 - 1/12.05.2017 г. в 10:04 ч. 
2. ЕТ „Сторум - Стоян Кючуков" с оферта с вх. №5300 - 2639 - 4/12.05.2017 г. в 16:01 ч. 
3. „Боро Трейд" ООД с оферта с вх. №53 - 1086 - 1/12.05.2017 г. в 16:38 ч. 

За Обособена позиция №2: Доставка на употребяван автомобил „пикал" - открит, съгласно 
техническа спецификация: 

1. „БГ Телеком" ЕООД с оферта с вх. №53 - 1081 - 1/12.05.2017 г. в 10:01 ч. 

За Обособена позиция № 3 : Доставка на самоходна специализирана (мултифункционална) 
техника (втора употреба): 

1. „Автокам България" ООД с оферта с вх. №53 - 1080 - 1/12.05.2017 г. в 09:56 часа. 
2. „Веслецтрейд" ЕООД с офертас вх. №53 - 1 0 8 2 - 1/12.05.2017 г. в 10:05 ч. 
3. „Лидански" ЕООД с оферта с вх. №53 - 127 - 1/12.05.2017 г. в 15:59 ч. 

II. Списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, при мотиви 
отразени в протокол от работата на комисията от дата 16.05.2017 г.: 

1. „Мултитехник" ЕООД с оферта с вх. №5300 - 13594 - 1/12.05.2017 г. в 15:24 ч. 
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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. 

I. Оферта с вх. №53 - 1080 - 1/12.05.2017 г. в 09:56 часа на „Автокам България" ООД, ЕИК 
201484467, гр. София 1517, ул. „Бесарабия" №114, тел: 0885/606858, факс: 02/9676790, e-mail: 
avtokam ivanovffiabv.bg, лице за контакти: инж. Георги Иванов, Позиция №3. 

1. Участникът не е представил списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 
от ЗОП в ЕЕДОП, нито в отделен документ. 

Съгласно Глава I „Указания за участие и провеждане на процедурата", Раздел I „Общи 
правила за участие в процедурата" от документацията за обществената поръчка: „Участниците 
(обединението, партньорите в обединението, подизпълнителя, третото лице) са длъжни да 
представят в ЕЕДОП необходимата информация относно правно-организационната форма, под 
която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, 
ал. 2 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, 
които заемат. Информацията се посочва в Част II: Информация за икономическия оператор, 
раздел А: Информация за икономическия оператор, Част „Идентификация" и раздел Б. 
Информация за представителите на икономическия оператор, а при невъзможност в отделен 
документ". 

Съгласно чл. 40, ал. 1 от ППЗОП лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП са лицата, които представляват 
участника, лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника и други лица 
със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, 
еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или 
надзорните органи. 

При направена справка от Търговския регистър по партидата на „Автокам България" ООД 
се установи, че управител на дружеството е Георги Иванов, а съдружници - „М Лизинг" ООД с 
управител Венеция Иванова и Георги Иванов (управител на „Автокам България" ООД). 

Предвид горното комисията установи, че в Част II: Информация за икономическия 
оператор, раздел А: Информация за икономическия оператор, Част „Идентификация" и раздел Б. 
Информация за представителите на икономическия оператор, участникът е посочил само лицето, 
което представлява участника, който се явява лице по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ППЗОП. Не са посочени 
лицата по чл. 40, ал. 1, т. 2 от ППЗОП. т.е. лицата, които са членове на управителни и надзорни 
органи на участника, и лицата по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП - други лица със статут, който им 
позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този. 
валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи. 

В тази връзка, участникът следва да представи нов ЕЕДОП с посочване на необходимата 
информация в Част II: Информация за икономическия оператор, раздел А: Информация за 
икономическия оператор, Част „Идентификация" и раздел Б. Информация за представителите на 
икономическия оператор и подписан и подпечатан от всички лица, съгласно чл. 4, ал. 1 от ППЗОП. 

2. В Част III, буква „Г" на ЕЕДОП участникът не е декларирал липсата на обстоятелствата 
по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП относно присъди за престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213 а - 217, чл. 
219 - 252 и чл. 254а - 260 от НК, които имат характер на специфично национално основание за 
изключване. 

Глава I „Указания за участие и провеждане на процедурата". Раздел I „Общи правила за 
участие в процедурата" от документацията за обществената поръчка: Съгласно чл. 54, ал. 1 от ЗОП 
Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, 
когато: 
1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а. чл. 
159а - 159г. чл. 172, чл. 192а. чл. 194 - 217. чл. 219 - 252. чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и 
чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 
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2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези 
по т. 1, в друга държава членка или трета страна". 

Обстоятелствата по чл. 54, ал. 1. т. 1 от ЗОП относно присъди за престъпления по чл. 194 -
208, чл. 213 а - 217. чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 от НК имат характер на национално основание 
за изключване, тъй като не са част от визираните като основания за отстраняване престъпления по 
член 57, Параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС и съответно не са включени в Част III, Раздел А от 
ЕЕДОП. В тази връзка същите се декларират в Част III, Раздел Г от ЕЕДОП. 

В раздел Г на Част III от ЕЕДОП участникът е декларирал: 
1. липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от 
тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС) и 
2. липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП. 

От направената по този начин декларация става ясно, че посочените отговори „НЕ" в 
ЕЕДОП се отнасят единствено до изрично декларираните обстоятелства. 

Поради горепосоченото за участника възниква задължението изрично да декларира, че по 
отношение на лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, не е издадена окончателна присъда за престъпления 
по чл. 194 - 208, чл. 213 а - 217. чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 от НК. 

Липсата на присъда по горепосочените състави се декларира в Част III, Раздел „Г" на 
ЕЕДОП. 

И. Оферта с вх. №53 - 1081 - 1/12.05.2017 г. в 10:01 ч. на „БГ Телеком" ЕООД, ЕИК 203773709, 
адрес за кореспонденция: гр. Варна 9008, ул. „Добротица" №14Б, тел.: 0877529352, факс: 
052/647254, e-mail: info@bgtelekom.net, лице за контакти: Виктор Иванов, Позиция №2. 

1. В Част III, буква „Г" на ЕЕДОП участникът не е декларирал липсата на обстоятелствата 
по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП относно присъди за престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213 а - 217, чл. 
219 - 252 и чл. 254а - 260 от НК, които имат характер на специфично национално основание за 
изключване. 

Глава I „Указания за участие и провеждане на процедурата", Раздел I „Общи правила за 
участие в процедурата" от документацията за обществената поръчка: Съгласно чл. 54, ал. 1 от ЗОП 
Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, 
когато: 
1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а. чл. 
159а - 159г. чл. 172, чл. 192а. чл. 194 - 217. чл. 219 - 252. чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и 
чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 
2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези 
по т. 1. в друга държава членка или трета страна". 

Обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП относно присъди за престъпления по чл. 194 -
208, чл. 213 а - 217. чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 от НК имат характер на национално основание 
за изключване, тъй като не са част от визираните като основания за отстраняване престъпления по 
член 57, Параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС и съответно не са включени в Част III, Раздел А от 
ЕЕДОП. В тази връзка същите се декларират в Част III, Раздел Г от ЕЕДОП. 

В раздел Г на Част III от ЕЕДОП участникът е декларирал: 
1. липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от 
тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС). 

От направената по този начин декларация не става ясно дали посоченият отговор „НЕ" в 
ЕЕДОП се отнася единствено до изрично декларираните обстоятелства или до всички основания за 
отстраняване, посочени в документацията и произтичащи от разпоредбите на ЗОП и останалото 
законодателство на Република България. 

Поради горепосоченото за участника възниква задължението изрично да декларира, че по 
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отношение на лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, не е издадена окончателна присъда за престъпления 
по чл. 194 - 208, чл. 213 а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 от НК. 

Липсата на присъда по горепосочените състави се декларира в Част III, Раздел „Г" на 
ЕЕДОП. 

2. В Част III, буква „Г" на ЕЕДОП участникът не е декларирал във връзка с чл. 101, ал. 11 от 
ЗОП, във връзка с чл. 107. т. 4 от ЗОП, че не е свързано лице с участник по позицията в 
процедурата. 

Глава III „Съдържание на офертата и изискуеми документи", Раздел I „Съдържание на 
офертата. Общи положения", т. 2.1.3 от документацията за обществената поръчка: Участникът в 
ЕЕДОП в част III, Раздел Г, посочва във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във връзка с чл. 107. т. 4 от 
ЗОП, че не е свързано лице с участник по позицията в процедурата". 

В раздел Г на Част III от ЕЕДОП участникът е декларирал: 
1. с отговор „НЕ" на въпроса „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, 
които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?" 
2. липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от 
тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС). 

От направената по този начин декларация не става ясно дали посоченият отговор „НЕ" в 
ЕЕДОП се отнася единствено до изрично декларираните обстоятелства или до всички основания за 
отстраняване, посочени в документацията и произтичащи от разпоредбите на ЗОП и останалото 
законодателство на Република България. 

Поради горепосоченото за участника възниква задължението изрично да декларира в Част 
III, Раздел „Г" на ЕЕДОП, че не е свързано лице с участник по позицията в процедурата. 

III. Оферта с вх. №5300 - 20871 - 1/12.05.2017 г. в 10:04 ч. на „Рив комерс" ЕООД, ЕИК 
148075960, адрес за кореспонденция: гр. Варна 9008, ул. „Веслец" №37, тел.: 0888939788, факс: 
052/647254, e-mail: office@rivkomers.com, лице за контакти: Росица Чалъкова, позиция №1. 

1. В Част III, буква „Г" на ЕЕДОП участникът не е декларирал липсата на обстоятелствата 
по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП относно присъди за престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213 а - 217, чл. 
219 - 252 и чл. 254а - 260 от НК, които имат характер на специфично национално основание за 
изключване. 

Глава I „Указания за участие и провеждане на процедурата", Раздел I „Общи правила за 
участие в процедурата" от документацията за обществената поръчка: „Съгласно чл. 54, ал. 1 от 
ЗОП Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка 
участник, когато: 
1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а. чл. 
159а - 159г. чл. 172, чл. 192а. чл. 194 - 217. чл. 219 - 252. чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и 
чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 
2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези 
по т. 1, в друга държава членка или трета страна". 

Обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП относно присъди за престъпления по чл. 194 -
208, чл. 213 а - 217. чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 от НК имат характер на национално основание 
за изключване, тъй като не са част от визираните като основания за отстраняване престъпления по 
член 57, Параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС и съответно не са включени в Част III, Раздел А от 
ЕЕДОП. В тази връзка същите се декларират в Част III, Раздел Г от ЕЕДОП. 

В раздел Г на Част III от ЕЕДОП участникът е декларирал: 
1. липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от 
тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС). 

От направената по този начин декларация не става ясно дали посоченият отговор „НЕ" в 
ЕЕДОП се отнася единствено до изрично декларираните обстоятелства или до всички основания за 
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отстраняване, посочени в документацията и произтичащи от разпоредбите на ЗОП и останалото 
законодателство на Република България. 

Поради горепосоченото за участника възниква задължението изрично да декларира, че по 
отношение на лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, не е издадена окончателна присъда за престъпления 
по чл. 194 - 208, чл. 213 а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 от НК. 

Липсата на присъда по горепосочените състави се декларира в Част III, Раздел „Г" на 
ЕЕДОП. 

2. В Част III, буква „Г" на ЕЕДОП участникът не е декларирал във връзка с чл. 101. ал. 11 от 
ЗОП, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП, че не е свързано лице с участник по позицията в 
процедурата. 

Глава III „Съдържание на офертата и изискуеми документи", Раздел I „Съдържание на 
офертата. Общи положения", т. 2.1.3 от документацията за обществената поръчка: Участникът в 
ЕЕДОП в част III, Раздел Г, посочва във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във връзка с чл. 107, т. 4 от 
ЗОП, че не е свързано лице с участник по позицията в процедурата". 

В раздел Г на Част III от ЕЕДОП участникът е декларирал: 
1. с отговор „НЕ" на въпроса „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, 
които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?" 
2. липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от 
тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС). 

От направената по този начин декларация не става ясно дали посоченият отговор „НЕ" в 
ЕЕДОП се отнася единствено до изрично декларираните обстоятелства или до всички основания за 
отстраняване, посочени в документацията и произтичащи от разпоредбите на ЗОП и останалото 
законодателство на Република България. 

Поради горепосоченото за участника възниква задължението изрично да декларира в Част 
III, Раздел „Г" на ЕЕДОП, че не е свързано лице с участник по позицията в процедурата. 

IV. Оферта с вх. №53 - 1082 - 1/12.05.2017 г. в 10:05 ч. на „Веслец трейд" ЕООД, ЕИК 
203343935, адрес за кореспонденция: гр. Варна 9008, ул. „Веслец" №37, тел.: 0888939788, факс: 
052/647254, e-mail: viktoriousi@abv.bg, лице за контакт: Росица Чалъкова, позиция №3. 

1. В Част III, буква „Г" на ЕЕДОП участникът не е декларирал липсата на обстоятелствата 
по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП относно присъди за престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213 а - 217, чл. 
219 - 252 и чл. 254а - 260 от НК, които имат характер на специфично национално основание за 
изключване. 

Глава I „Указания за участие и провеждане на процедурата", Раздел I „Общи правила за 
участие в процедурата" от документацията за обществената поръчка: „Съгласно чл. 54, ал. 1 от 
ЗОП Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка 
участник, когато: 
1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а. чл. 
159а - 159г. чл. 172, чл. 192а. чл. 194 - 217. чл. 219 - 252. чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и 
чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 
2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези 
по т. 1, в друга държава членка или трета страна". 

Обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП относно присъди за престъпления по чл. 194 -
208, чл. 213 а - 217. чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 от НК имат характер на национално основание 
за изключване, тъй като не са част от визираните като основания за отстраняване престъпления по 
член 57, Параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС и съответно не са включени в Част III, Раздел А от 
ЕЕДОП. В тази връзка същите се декларират в Част III, Раздел Г от ЕЕДОП. 

В раздел Г на Част III от ЕЕДОП участникът е декларирал: 
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1. липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от 
тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС). 

От направената по този начин декларация не става ясно дали посоченият отговор „НЕ" в 
ЕЕДОП се отнася единствено до изрично декларираните обстоятелства или до всички основания за 
отстраняване, посочени в документацията и произтичащи от разпоредбите на ЗОП и останалото 
законодателство на Република България. 

Поради горепосоченото за участника възниква задължението изрично да декларира, че по 
отношение на лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, не е издадена окончателна присъда за престъпления 
по чл. 194 - 208, чл. 213 а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 от НК. 

Липсата на присъда по горепосочените състави се декларира в Част III, Раздел „Г" на 
ЕЕДОП. 

2. В Част III, буква „Г" на ЕЕДОП участникът не е декларирал във връзка с чл. 101, ал. 11 от 
ЗОП, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП, че не е свързано лице с участник по позицията в 
процедурата. 

Глава III „Съдържание на офертата и изискуеми документи", Раздел I „Съдържание на 
офертата. Общи положения", т. 2.1.3 от документацията за обществената поръчка: Участникът в 
ЕЕДОП в част III, Раздел Г, посочва във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във връзка с чл. 107, т. 4 от 
ЗОП, че не е свързано лице с участник по позицията в процедурата". 

В раздел Г на Част III от ЕЕДОП участникът е декларирал: 
1. с отговор „НЕ" на въпроса „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, 
които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?" 
2. липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от 
тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС). 

От направената по този начин декларация не става ясно дали посоченият отговор „НЕ" в 
ЕЕДОП се отнася единствено до изрично декларираните обстоятелства или до всички основания за 
отстраняване, посочени в документацията и произтичащи от разпоредбите на ЗОП и останалото 
законодателство на Република България. 

Поради горепосоченото за участника възниква задължението изрично да декларира в Част 
III, Раздел „Г" на ЕЕДОП, че не е свързано лице с участник по позицията в процедурата. 

V. Оферта с вх. №53 - 127 - 1/12.05.2017 г. в 15:59 ч. на „Лидански" ЕООД, ЕИК 200213922, 
адрес за кореспонденция: гр. Горна Оряховица 5100, ул. „Македония" №39, вх. А, ет. 3 , тел.: 
0888856424, e-mail: lidanskicars@abv.bg, лице за контакти: Йордан Лидански, позиция №3. 

В Част III, буква „Г" на ЕЕДОП участникът не е декларирал липсата на обстоятелствата по 
чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП относно присъди за престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213 а - 217, чл .219 -
252 и чл. 254а - 260 от НК, които имат характер на специфично национално основание за 
изключване. 

Глава I „Указания за участие и провеждане на процедурата", Раздел I „Общи правила за 
участие в процедурата" от документацията за обществената поръчка: „Съгласно чл. 54, ал. 1 от 
ЗОП Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка 
участник, когато: 
1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а. чл. 
159а - 159г. чл. 172, чл. 192а. чл. 194 - 217. чл. 219 - 252. чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и 
чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 
2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези 
по т. 1, в друга държава членка или трета страна". 

Обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП относно присъди за престъпления по чл. 194 -
208, чл. 213 а - 217. чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 от НК имат характер на национално основание 
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за изключване, тъй като не са част от визираните като основания за отстраняване престъпления по 
член 57, Параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС и съответно не са включени в Част III, Раздел А от 
ЕЕДОП. В тази връзка същите се декларират в Част III. Раздел Г от ЕЕДОП. 

В раздел Г на Част III от ЕЕДОП участникът е декларирал: 
1. липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от 
тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС) и 
2. липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП. 

От направената по този начин декларация става ясно, че посочените отговори „НЕ" в 
ЕЕДОП се отнасят единствено до изрично декларираните обстоятелства. 

Поради горепосоченото за участника възниква задължението изрично да декларира, че по 
отношение на лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, не е издадена окончателна присъда за престъпления 
по чл. 194 - 208, чл. 213 а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 от НК. 

Липсата на присъда по горепосочените състави се декларира в Част III, Раздел „Г" на 
ЕЕДОП. 

VI. Оферта с вх. №5300 - 2639 - 4/12.05.2017 г. в 16:01 ч. на ЕТ „Сторум - Стоян Кючуков", 
ЕИК 104040580, адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново 5000, ул. „България" №36, 
тел.: 062/630561, 0888416886, e-mail: storumffiabv.bg, лице за контакти: Моника Кючукова, 
позиция № 1 . 

1. В Част III, буква „Г" на ЕЕДОП участникът не е попълнил за кои специфични 
национални основания за изключване се отнася посоченият от него отговор „НЕ". 

Глава I „Указания за участие и провеждане на процедурата", Раздел I „Общи правила за 
участие в процедурата" от документацията за обществената поръчка: „Съгласно чл. 54, ал. 1 от 
ЗОП Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка 
участник, когато: 
2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 
159а- 159г, чл. 172. чл. 192а, чл. 194 - 217. чл. 219 - 252, чл. 253 - 2 6 0 , чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и 
чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 
2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на 
тези по т. 2.1.1, в друга държава членка или трета страна". 

Обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП относно присъди за престъпления по чл. 194 -
208. чл. 213 а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 от НК имат характер на национално основание за 
изключване, тъй като не са част от визираните като основания за отстраняване престъпления по 
Член 57. Параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС и съответно не са включени в Част III, Раздел А от 
ЕЕДОП. В тази връзка същите се декларират в Част III, Раздел Г от ЕЕДОП. 

Глава III „Съдържание на офертата и изискуеми документи", Раздел I „Съдържание на 
офертата. Общи положения": 

т. 2.1.2. В ЕЕДОП в част III, Раздел Г от ЕЕДОП, участникът, както и съдружник в 
обединение, подизпълнител, трето лице (ако има такива) посочва: че за представлявания от него: 
участник, съдружник в обединение, подизпълнител, трето лице( посочва се вярното) не са налице 
условия, възпрепятстващи участието му в процедури за възлагане на обществени поръчки, 
съгласно ЗАКОН за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
действителни собственици. 

В част III, раздел „Г" от ЕЕДОП (дясна част), участникът следва да впише текста: „По 
отношение на Икономическия оператор налице ли са обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от 
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
действителни собственици " и да даде своя отговор, като маркира съответно ДА или НЕ. 
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т. 2.1.3. Участникът в ЕЕДОП в част III, Раздел Г от ЕЕДОП, посочва във връзка с чл. 
101. ал. 11 от ЗОП, във връзка с чл. 107. т. 4 от ЗОП. че не е свързано лице с участник по позицията 
в процедурата. 

В част III, буква „Г" от ЕЕДОП (дясна част), участникът следва да впише текста: 
„Икономическият оператор свързано лице ли е по смисъла на §2, т. 45 от Допълнителни 
разпоредби на ЗОП с друг участник в обществената поръчка (обособената позиция) " и да даде 
своя отговор, като маркира съответно ДА или НЕ. 

В раздел Г на Част III от ЕЕДОП участникът е посочил отговор „НЕ", но не е посочил за кои 
специфични национални основания за изключване се отнася. 

VII. Оферта с вх. №53 - 1086 - 1/12.05.2017 г. в 16:38 ч. на „Боро Трейд" ООД, ЕИК 175266795, 
адрес за кореспонденция: гр. София 1000, бул. „Константин Величков" №133, тел.: 
02/9202030, факс: 02/9202030, e-mail: boro trade(a)abv.bg, лице за контакти: Димитър 
Дойчинов, позиция №1. 

В Част III, буква „Г" на ЕЕДОП участникът не е декларирал липсата на обстоятелствата по 
чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП относно присъди за престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213 а - 217, чл. 219 -
252 и чл. 254а - 260 от НК, които имат характер на специфично национално основание за 
изключване. 

Глава I „Указания за участие и провеждане на процедурата", Раздел I „Общи правила за 
участие в процедурата" от документацията за обществената поръчка: „Съгласно чл. 54, ал. 1 от 
ЗОП Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка 
участник, когато: 
1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а. чл. 
159а - 159г. чл. 172. чл. 192а. чл. 194 - 217. чл. 219 - 252. чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и 
чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 
2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези 
по т. 1, в друга държава членка или трета страна". 

Обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП относно присъди за престъпления по чл. 194 -
208, чл. 213 а - 217. чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 от НК имат характер на национално основание 
за изключване, тъй като не са част от визираните като основания за отстраняване престъпления по 
член 57, Параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС и съответно не са включени в Част III, Раздел А от 
ЕЕДОП. В тази връзка същите се декларират в Част III, Раздел Г от ЕЕДОП. 

В раздел Г на Част III от ЕЕДОП участникът е декларирал: 
1. липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от 
тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС) и 
2. липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП. 

От направената по този начин декларация не става ясно дали посоченият отговор „НЕ" в 
ЕЕДОП се отнася единствено до изрично декларираните обстоятелства или до всички основания за 
отстраняване, посочени в документацията и произтичащи от разпоредбите на ЗОП и останалото 
законодателство на Република България. 

Поради горепосоченото за участника възниква задължението изрично да декларира, че по 
отношение на лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, не е издадена окончателна присъда за престъпления 
по чл. 194 - 208, чл. 213 а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 от НК. 

Липсата на присъда по горепосочените състави се декларира в Част III, Раздел „Г" на 
ЕЕДОП. 

В изпълнение на чл. 54. ал. 9 ППОЗП срок от 5 работни дни 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 
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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 12.20 часа и насрочи следващо заседание след получаване на 
отговорите на участниците по констатациите в настоящия протокол. 

Настоящият протокол се състави в един екземпляр. 

' .K.l. 

КОМИСИЯ в състав: л / 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

/Паша Илиева - управител^на/ОП „Зелеви системи", гр. Велико Търново/ 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1 / . 

/Инна Лунчева - главен счетоводител на ОП „Зелени системи", гр. Велико Търново/ ц * 
/инж. Генади Русинов (- ръководител на отдел „Чистота" в ОП „Зелени системи", гр. Велико 
Търново/ 'О 

з : А 
/Николина Ангелова77 старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново/ 

/ 

/Милена Курдова/- главен експерт в отдел ОП в Община Велико Търново/ 
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни!




