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ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 20.09.2017 г. в 11:00 ч., в сградата на Община Велико Търново в стая 306, 
Комисията по чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 51, ал. 
1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), назначена със 
Заповед № РД 22-1598 от 19.09.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи 
разглеждането на офертата, постъпила във връзка с участие в обществена поръчка чрез 
провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: „Дейности 
по извършване на СМР по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска 
среда на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско 
развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -  2020 -  Площад 
„Съединение“ -  въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, настилки и 
паркоустройство, ВиК, поставяне на указателни и информационни табели, елементи на 
градското обзавеждане“; „Реконструкция на обществени паркинги -  паркинг на ул. 
„Крайбрежна“, вкл. Реконструкция на пешеходни стъпала“; „Реконструкция на 
обществена тоалетна на ул. „Георги Сава Раковски“ 29“, с публикувано Решение с ID 
804536 на дата 11.09.2017 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП и уникален номер 
00073-2017-0048, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/525.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев -  Директор на дирекция СУТ в Община Велико Търново 

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Надя Петрова - Директор дирекция „Обществени поръчки“
2. Грета Маринова -  Старши експерт дирекция „Обществени поръчки
3. инж. Даниел Дончев -  Главен експерт отдел „Техническа инфраструктура“
4. инж. Иван Иванов -  Главен експерт отдел „Техническа инфраструктура
5. Йорданка Антонова -  Старши експерт Дирекция „Проекти и програми“
6. Ана Тодорова -  Главен експерт Дирекция „Бюджет и финанси“

Констатации относно съответствието на участника с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя:

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на представените от участника 
документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя, и констатира следното:

Относно документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от опаковка с вх. № 5300-116 - 32 от 
18.09.2017 г. от 16:43 ч. на “ПЪТНИ СТРОЕЖИ -  ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД, гр. Велико 
Търново 5000,бул. „България“ № 27, тел./факс: 062/62 83 59, тел: 062/61 68 11, e-mail: 
office@psvt.bg:

1

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/525
mailto:office@psvt.bg


Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, 
комисията констатира следното:

В поканата с изх. № 5300 -  1471 -  1/11.09.2017 г., в т. II Изисквания на възложителя 
за изпълнение на поръчката, т. 1. Основания за задължително отстраняване, е посочено:

„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, чл. 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;
3.....................................................................

В представения ЕЕДОП, в раздел Г : „Други основания за изключване, които може да 
бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на 
държава членка“ участникът е декларирал:

• „За представлявания от мен участник не са налице условия, възпрепядстващи 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

• За обстоятелствата по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП 
представляваното от мен дружество не е свързано лице с участник по позицията в 
процедурата“

В графата „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са 
посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?“, 
участникът е маркирал „ДА“, а относно обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от 
ЗИФЮДРЮПДРКТЛТДС е посочил:

1. „Представляваното от мен дружество не е регистрирано в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим

2. Представляваното от мен дружество не е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции 
с преференциален данъчен режим

3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, 
т... неприложимо..., Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
свързаните с тях лица и техните действителни собственици “

В представения ЕЕДОП участникът не е попълнил коректно и пълно изискваната 
информация.

Участникът следва да декларира липсата на основания по чл. 3, т.8 от 
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС в част III, буква „Г” от ЕЕДОП (дясна част), като впише текста: 
„По отношение на Икономическия оператор налице ли са обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от 
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
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юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
действителни собственици” и да даде своя отговор, като маркира съответно ДА или НЕ;

Участникът следва да декларира във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП, че не е свързано 
лице с участник в процедурата, като в част III, буква „Г” от ЕЕДОП (дясна част), 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” и да даде своя 
отговор, като маркира съответно ДА или НЕ.

Участникът следва да декларира липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 54, 
ал. 1, т. 1 от ЗОП в Част III, буква „Г“ от ЕЕДОП, като в дясната част от полето впише 
текста: „ Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което го 
представлява според документите му за регистрация, окончателна присъда за престъпления 
по чл. 194 -  208, чл. 213а -  217, чл. 219 -  252 и чл. 254а -  260 от НК, която е произнесена най- 
много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, 
пряко определен в присъдата? ” и дават своя отговор, като маркират съответно ДА или НЕ.

Поради горепосоченото за участника възниква задължението да представи нов ЕЕДОП, 
в който да посочи коректно изискуемата информация.

■кЖЖ

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 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.

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 
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.
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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.

Допълнително изисканите документи 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 непрозрачена опаковка върху 
която, освен идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail, 
се изписва:

О Т Г О В О Р

На писмо с изх. № .............................. /2017  г.
До инж. Динко Кечев -  Директор на дирекция СУТ в Община Велико Търново, 

Председател на комисията, определена от Кмета на Община Велико Търново по обществена 
поръчка с предмет: „Дейности по извършване на СМР по проект „Привлекателна и 
съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в 
растеж“ 2014 -  2020  -  Площад „Съединение“ -  въвеждане на енергоспестяващо улично 
осветление, настилки и паркоустройство, ВиК, поставяне на указателни и 
информационни табели, елементи на градското обзавеждане“; „Реконструкция на 
обществени паркинги -  паркинг на ул. „Крайбрежна“, вкл. Реконструкция на 
пешеходни стъпала“; „Реконструкция на обществена тоалетна на ул. „Георги Сава 
Раковски“ 29“ , с уникален номер в РОП: 00073-2017-0048

От участник:.................................................................... Е И К .........................................................................
Адрес за кореспонденция: г р а д :..........................................Пощенски код...........................................
Улица...............................................................................................................  вх........№ ........., ет.................
Телеф он:.................................................ф акс :...............................................................................................
Електронна п о щ а ...........................................................................................................................................
Лице за контакти:..........................................................................................................................................

ДА  СЕ ОТВОРИ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА  
определена от Кмета на Община Велико Търново по обществена поръчка с предмет: 
„Дейности по извършване на СМР по проект „Привлекателна и съхранена автентична 
градска среда на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано 
градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -  2020 -  Площад 
„Съединение“ -  въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, настилки и 
паркоустройство, ВиК, поставяне на указателни и информационни табели, елементи на 
градското обзавеждане“; „Реконструкция на обществени паркинги -  паркинг на ул. 
„Крайбрежна“, вкл. Реконструкция на пешеходни стъпала“; „Реконструкция на 
обществена тоалетна на ул. „Георги Сава Раковски“ 29”____________________________________________

Комисията приключи работа в 11:40 часа и насрочи следващо заседание след 
получаване на отговорите на участниците по констатациите в настоящия протокол.
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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: 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/525.

К О М И СИ Я в състав:

П РЕДСЕДА ТЕЛ: ..................................................... т ттттт^ ™ ,.......
инж. Динко Кечев -Д]де@ктор на дирекция с. у у  в Община Велико Търново

И  ЧЛ ЕН О В Е:

1 , , л...........................................................
Надя Петрова - Липектоп липекция „Обществени поръчки“

-  г ..............................................................................................................................................................................................................................

ГретаЛйбгг&нова -клГтАштш експерт дирекция „Обществени поръчки

инж-. данисл ц^инчсв -  Главен експерт отдел „Техническа инфраструктура“

 4......vr. . .WjJpTJ - IK -t ■ ■/■...........................................................................................................

Инж. Иван/Ивкнбв -  Тлавен експерт отдел „Техническа структура“

 5..................... . у . у . - . у . ......................... . s . ....................................................................

Йорданка_Андонова -  итарши експерт дирекция „Проекти и програми“

Ана Тодорова -  Главен експерт дирекция „Бюджет и финанси“
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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!




