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ПРОТОКОЛ № 2

Днес, на дата 01.11.2017 г. в 10:00 часа в сградата на Община Велико Търново в 
стая 302, 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 22-1778/17.10.2017 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: "Изграждане на нови детски площадки и 
основно обновяване на съществуващи площадки за игра на открито в Община 
Велико Търново", публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново на 
адрес https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/526. с уникален номер на 
процедурата 00073-2017-0049 в регистъра на АОП и публикувано обявление на дата 
13.09.2017 г. с ID 804565 в Регистъра на обществените поръчки на АОП

КОМИСИЯ в състав:

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

И ЧЛЕНОВЕ:

1. Зорница Кънчева-Миладинова -  Началник отдел „Околна среда“ в Община Велико 
Търново
2. Мирослава Цонева -  Главен експерт в отдел „Околна среда“ в Община Велико Търново
3. Нели Любенова — Старши експерт в отдел „Околна среда“ в Община Велико Търново
4. Трета Маринова -  Старши експерт в отдел „Обществени поръчки“ в Община Велико 
Търново.

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

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на представените от участниците 
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:

I. Относно документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от опаковка с вх. № 5300 -  11161 -  
6/16.10.2017 г. от 11:29 часа на „Водстрой ВТ“ АД, гр. Велико Търново, ул. 
„България“ № 25, ет. 3, тел: 062/62 03 61, факс: 062/62 55 86, e-mail: 
manager@vodstroyvt.eu, pto@vodstroyvt.eu, лице за контакти: инж. Любомир
Шербетов - управител:

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

1. При подаване оферта участникът следва да декларира липсата на основанията за 
отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен 
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната
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информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които 
се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да 
предоставят информация.

При подаване на офертата участникът декларира липсата или наличието на 
основания за отстраняване в част III, раздел А, Б, В и Г от Единния европейски документ 
за обществени поръчки (ЕЕДОП).

1.1. Съгласно раздел VI.3 „Допълнителна информация“ от обявлението за 
обществената поръчка „Възложителят отстранява от процедурата участник, за 
когото са налице основанията по чл. 54, ал.1 и чл. 55,ал.1,т.1 от ЗОП, възникнали преди 
или по време на процедурата “.

Според посоченото в документацията за участие, Глава I, Раздел 1: „Съгласно чл. 54, 
ал.1 от ЗОП Възложителят отстранява от участие в процедура 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;

В чл. 54, ал. 2 от ЗОП е посочено, че „основанията по ал. 1, т . 1, 2 и 7 се отнасят за 
лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и 
надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при 
вземането на решения от тези органи“.

Съгласно документацията за обществена поръчка, в ЕЕДОП - в Част III: 
„Основания за изключване“ участниците следва да декларират липсата на основания за 
отстраняване от процедурата. В раздел Г : „Други основания за изключване, които могат да 
бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя 
на държава членка“ срещу полето „Специфични национални основания за изключване“ 
(Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в 
съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?), участниците 
следва да посочат своя отговор „ДА“ или „НЕ“, като впишат съответните текстове.

В представения от участника ЕЕДОП, в част III, буква „Г” от ЕЕДОП (дясна част), 
участникът е декларирал липсата само на две от основанията, а именно:

„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 юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 
лица и техните действителни собственици ”, като е маркирал отговор „НЕ“

„Икономическият оператор свързано лице ли е по смисъла на §2, т. 45 от 
Допълнителни разпоредби на ЗОП с друг участник в обществената поръчка” като е 
маркирал отговор „НЕ“.

В ЕЕДОП на участника не са посочени третата група основания, свързани с 
наказателни присъди. Тъй като обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 относно присъди за 
престъпления по чл. 194 -  208, чл. 213а -  217, чл. 219 -  252 и чл. 254а -  260 от НК имат
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характер на национално основание за изключване, участниците декларират липсата или 
наличието им в Част III, буква „Г“ от ЕЕДОП, като в дясната част от полето вписват 
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 пуилага 
период на изключване, пряко определен в присъдата? ” и дават своя отговор, като 
маркират съответно ДА или НЕ.

Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП 
и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 
56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.

Във връзка с изложеното, участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който да 
се съдържа коректно попълнена информация в нейната пълнота, спазвайки дадените по- 
горе указания.

2. В представения от участника ЕЕДОП, в раздел В: Информация относно използването на 
капацитета на други субекти, относно използването на чужд капацитет участникът е 
посочил отговор: „ДА“. В офертата е представен втори ЕЕДОП -  за арх. Матей Савов 
(съгласно изискванията на ЗОП относно оферти, когато ще се ползва капацитета на трети 
лица).

2.1. В така представения ЕЕДОП за арх. Матей Савов, в раздел Г: „Други 
основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното 
законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“, в графата 
„Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в 
съответното обявление или в документацията за обществената поръчка“ участникът само 
е маркирал отговор „НЕ“, но не е вписал изискуемите текстове.

Съгласно документацията за обществена поръчка, в ЕЕДОП - в Част III: 
„Основания за изключване“ участниците следва да декларират липсата на основания за 
отстраняване от процедурата. В раздел Г : „Други основания за изключване, които могат да 
бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя 
на държава членка“ срещу полето „Специфични национални основания за изключване“ 
(Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в 
съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?), участниците 
следва да посочат своя отговор „ДА“ или „НЕ“.

Обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 относно присъди за престъпления по чл. 194 — 
208, чл. 213а -  217, чл. 219 -  252 и чл. 254а -  260 от НК имат характер на национално 
основание за изключване и участниците декларират липсата или наличието им в Част 
III, буква „Г“ от ЕЕДОП, като в дясната част от полето вписват текста: „ Издадена ли е 
по отношение на икономическия оператор или па 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.

Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП 
и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 
56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.
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2.2 Според посоченото в документацията за участие, Глава I „Указания за участие и 
провеждане на процедурата“, Раздел 1 „Общи правила за участие в процедурата“, не може 
да участват процедурата:

„4. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща 
процедура.

5. Участник, за когото е налице обстоятелството 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, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от 
закона“.

Освен на основанията по чл. 54, ал.1, т. 1-5 и 7 от ЗОП възложителят отстранява от 
поръчката участник, за когото е налице обстоятелството 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), освен ако са налице 
изключенията по чл.4 от закона.

При подаване на офертата 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 налиие ли са
обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения 
с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях липа и техните действителни собственици” и да даде своя 
отговор, като маркира съответно ДА или НЕ

В случаите по чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС наличието на изключение по чл. 
4 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС се посочва в полето относно инициирани мерки за 
реабилитиране.

Възложителят отстранява от поръчката участници, които са свързани лица.
При подаване на офертата участникът следва да декларира във връзка с чл. 101, ал. 11 от 
ЗОП, че не е свързано лице с участник в процедурата.

В част III, буква „Г” от ЕЕДОП (дясна част), участникът следва да впиттте текстя: 
,, 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.

В представения ЕЕДОП за арх. Матей Савов, в графата „Прилагат ли се 
специфичните национални основания за изключване, които са посочени в 
съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?“, 
участникът само е маркирал отговор „НЕ“, но не е попълнил изискуемото съдържание, 
съгласно указанията по-горе.

Във връзка с изложеното, участникът следва да представи нов ЕЕДОП за арх. 
Матей Савов, в който да се съдържа коректно попълнена информация относно наличието 
или липсата на национални основания за изключване, спазвайки дадените по-горе 
указания.

3. В Обявлението за обществена поръчка, раздел III. 1.3) Технически и професионални 
способности, както и в документацията за участие, е посочено:
„1. Изисква се участник в процедурата за последните 5 (пет) год. от датата на подаване на 
офертата, да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на
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поръчката. Участникът трябва да предостави изискуемата информация в поле 1а) от 
раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ 
ЕЕДОП. При подаване на офертата, съответствието с изискването се декларира само в 
ЕЕДОП. Минималното изискване, поставено от възложителя по т.1 е:
„Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с 
тези на поръчката. Под дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на 
поръчката се разбират: изграждане на нови площадки за игра и/или основно 
обновяване на съществуващи детски площадки за игра на открито. Под „сходни 
дейности“ следва да се разбира -  основно обновяване, изграждане на нова детска 
площадка, съгласно Наредба № 1 за условията и реда за устройството и безопасността на 
площадките за игра, на мястото на вече съществуваща такава и отредена за тази цел. 
Изискването може да се докаже с изпълнението на един или повече договори, респ. с 
едно или повече от едно изпълнение.

В раздел В: Технически и професионални способности, т. 1а) от ЕЕДОП 
участникът е посочил три договора/дейности, а именно:

- „Реконструкция на Централна градска зелена зона гр. Дряново, подобект: 
„Училищно-просветна зона“

- „Външна интерпретативна среда около детски занимателен център -  офис гр. 
Габрово; вертикална планировка; оформяне зелени площи за аклиматизация на 
растения; ограда и резервоар при репродуктивна база за редки и защитени видове 
растения -  с. Потока, община Габрово“

- „СМР на допълнителни обекти във връзка с проект „Велико Търново -  зелена и 
достъпна балканска столица на културния туризъм“ по обособена позиция № 5 
„Изграждане на баскетболно игрище и площадка за скейтборд на ул. „Илия 
Янулов“

От така посочените договори не става ясно дали по тях са извършвани „дейности, 
идентични или сходни на предмета на поръчката“, съответно дали участникът има опит 
при „изграждането на нови площадки за игра и/или основно обновяване на 
съществуващи детски площадки за игра на открито. Никъде не са посочени конкретни 
видове работи, от които да е видно съответствие с поставените изисквания. Доколкото 
детските площадки и съоръженията по тях имат специфика с оглед предназначението си и 
изискванията за безопасността им, то строително-монтажните работи, свързани с такива 
площадки и съоръжения също са специфични и е необходимо участникът да притежава 
този опит.

Участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който да посочи нова информация 
относно опита в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентични или сходни с 
предмета на поръчката, а именно: изграждането на нови площадки за игра и/или 
основно обновяване на съществуващи детски площадки за игра на открито, така че да 
удостовери съответствието с минимално поставените от възложителя изисквания.

4. Съгласно посоченото в раздел III. 1.3) „Технически и професионални 
възможности“ от обявлението за обществена поръчка, както и в документацията за 
участие, раздел „Критерии за подбор, които се отнасят до технически и професионални 
способности“, т. 2, „Изисква се участника да разполага с персонал и с ръководен състав с
определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката “ . Във
връзка с това Възложителят е поставил минимално изискване относно професионалната 
компетентност, правоспособност и опит на лицата, с които следва да разполагат 
участниците за изпълнението, а именно:
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- Архитект или проектант със специалност „Промишлено и гражданско строителство“ или 
еквивалентна -  1 лице с професионален опит минимум 3 години;
- Технически ръководител, отговарящ на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ -  1 лице с 
професионален опит мин. 3 години;
- Специалист по здравословни и безопасни условия на труд, притежаващ удостоверение 

или друг документ за правоспособност за извършване на тази дейност, с професионален 
опит мин. 1 година.....

В представения от участника ЕЕДОП, в т. 6) „Следната образователна и
професионална квалификация се притежава от: ......“ , са посочени лицата от състава на
участника, които ще изпълняват поръчката, и съответно -  тяхната образователна и 
професионална квалификация. На първо място е посочен „1. Архитект  -  проектант. 
Включен в списъка на проектантите с пълна проектантска правоспособност
Удостоверение № ....... , издадено от КАБ София“. Не са посочени годините
професионален опит за това лице, каквото е изискването в обявлението и
документацията.

В представения отделен ЕЕДОП за арх. Матей Савов е посочено само: „Архитект. 
Магистър -  архитектура“. Също не е посочен професионалния опит на лицето.

Следва да бъдат представени нови ЕЕДОП -  и -  за участника „Водстрой В Т “ А Д  
и за арх. Матей Савов, в които да бъде представена информацията в нейната 
цялост, а именно: образователна и професионална квалификация на лицето, както и 
годините професионален опит.

Относно предложения „Специалист по здравословни и безопасни условия на 
труд“ - Вася Кенарова - за нея също е посочено, че е завършила курс за ,Длъжностно 
лице за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд“, както и 
за „Координатор по безопасност и здраве по време на проектирането и координатор по 
безопасност и здраве по време на строителството“. За това лице възложителят е поставил 
също изискване да има „професионален опит минимум 1 година“. Участникът не е 
посочил в ЕЕДОП годините професионален опит на лицето.

Във връзка с изложеното участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който за 
предложеното лице „Специалист по здравословни и безопасни условия на труд“ да бъде 
посочена изискуемата информация в нейната цялост, така че да удостовери 
съответствието с минимално поставените от възложителя изисквания.

II. Относно документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от опаковка с вх. № 5300 -  13251 -  
1/16.10.2017 г. от 14:06 часа на „Металпласт инженеринг“ ЕООД, гр. Руси 7016, ул. 
„Йосиф Цанков“ № 16, тел: 0889 54 19 19, факс: 082/84 39 56, e-mail: mpi_bg@abv.bg, 
лице за контакт: Анелия Георгиева -  управител:

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

1. При подаване оферта участникът следва да декларира липсата на основанията за 
отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен 
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната 
информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които 
се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно
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законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да 
предоставят информация.

При подаване на офертата участникът декларира липсата или наличието на 
основания за отстраняване в част III, раздел А, Б, В и Г от Единния европейски документ 
за обществени поръчки (ЕЕДОП).

1.1 Съгласно раздел VI.3 „Допълнителна информация“ от обявлението за 
обществената поръчка ,, Възложителят отстранява от процедурата участник, за 
когото са налице основанията по чл. 54. ал.1 и чл. 55,ал.1,т.1 от ЗОП, възникнали преди 
ш и по време на процедурата “.

Според посоченото в документацията за участие, Елава I, Раздел 1: „Съгласно чл. 54, 
ал.1 от ЗОП Възложителят отстранява от участие в процедура 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;

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

В чл.54, ал. 2 от ЗОП е посочено, че „основанията по ал. 1, т . 1, 2 и 7 се отнасят за 
лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и 
надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при 
вземането на решения от тези органи“.

Съгласно документацията за обществена поръчка, в ЕЕДОП - в Част III: 
„Основания за изключване“ участниците следва да декларират липсата на основания за 
отстраняване от процедурата. В раздел Е: „Други основания за изключване, които могат да 
бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя 
на държава членка“ срещу полето „Специфични национални основания за изключване“ 
(Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в 
съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?), участниците 
следва да посочат своя отговор „ДА“ или „НЕ“, като впишат съответните текстове, а 
именно:

Обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 относно присъди за престъпления по чл. 194 -  
208, чл. 213а -  217, чл. 219 -  252 и чл. 254а -  260 от НК имат характер на национално 
основание за изключване и участниците декларират липсата или наличието им в Част 
III, буква „Г“ от ЕЕДОП, като в дясната част от полето вписват текста: ,. Издадена ли е 
по отношение на икономическия оператор или на лиие. което го пуедставлява 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.

Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП 
и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 
56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.
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1.2. Според посоченото в документацията за участие, Глава I „Указания за участие 
и провеждане на процедурата“, Раздел 1 „Общи правила за участие в процедурата“, не 
може да участват процедурата:

„4. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща 
процедура.

5. Участник, за когото е налице обстоятелството 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, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от
закона“.

Освен на основанията по чл. 54, ал.1, т. 1-5 и 7 от ЗОП възложителят отстранява от 
поръчката участник, за когото е налице обстоятелството по чл. 3, т. 8 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения е дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 
техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен ако са налице 
изключенията по чл.4 от закона.

При подаване на офертата 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 налиие ли са
обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения 
с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лииа и техните действителни собственици” и да даде своя 
отговор, като маркира съответно ДА или НЕ

В случаите по чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС наличието на изключение по чл. 
4 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС се посочва в полето относно инициирани мерки за 
реабилитиране.

Възложителят отстранява от поръчката участници, които са свързани лица.
При подаване на офертата участникът следва да декларира във връзка с чл. 101, ал. 11 от 
ЗОП, че не е свързано лице с участник в процедурата.

В част III, буква „Г” от ЕЕДОП (дясна част), участникът следва да впише текста: 
,, Икономическият оператор свързано лиие ли е по смисъла на 82, т. 45 от Допълнителни 
разпоредби на ЗОП с друг участник в обществената поръчка" и да даде своя отговор, 
като маркира съответно ДА или НЕ.

В представения от участника ЕЕДОП, в графата „Прилагат ли се специфичните 
национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление 
или в документацията за обществената поръчка?“, участникът само е маркирал 
отговор „НЕ“, но не е попълнил изискуемото съдържание, съгласно указанията по- 
горе.

Във връзка с изложеното, участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който да 
се съдържа коректно попълнена информация относно наличието или липсата на 
национални основания за изключване, спазвайки дадените по-горе указания.

2. Съгласно Обявлението за обществена поръчка, раздел III. 1.3) „Технически и 
професионални възможности“, т. 2 „Изисква се участника да разполага с персонал и с 
ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на 
поръчката. Участникът трябва да предостави информация в Част IV, Раздел В, т. 6 от 
ЕЕДОП, така че да се удостовери съответствие с минимално поставените изисквания. При
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подаване на офертата, съответствието с изискването се декларира само в ЕЕДОП. 
Доказателствата се представят от участника, определен за изпълнител, или при поискване 
в хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП, а именно: списък на персонала, 
който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят 
за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата....“ . 
Минимално поставеното изискване е участникът да разполага с минимум лица с 
професионална компетентност, правоспособност, опит еквивалентни на, както следва:

Архитект или проектант със специалност ,,Промишлено и гражданско 
строителство “ или еквивалентна -  1 лице с професионален опит минимум 3 години:

- Технически ръководител, отговарящ на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ -  1 
лице с професионален опит мин. 3 години;

- Специалист по здравословни и безопасни условия на труд, притежаващ 
удостоверение или друг документ за правоспособност за извършване на тази дейност, с 
професионален опит мин. 1 година“

Същите условия са посочени в документацията за участие, в глава III „Съдържание 
на офертата и изискуеми документи“, раздел 1 „Съдържание на офертата. Общи 
положения“, „ Критерии за подбор, които се отнасят до технически и професионални 
способности в т. 2 и минималното изискване към т. 2.

В представения ЕЕДОП участникът е посочил следните лица за изпълнение на 
поръчката:

Част „П ГС“ -  инж. Елена Пенева -  строителен инженер, част 
„Конструкции“, с удостоверение за пълна проектантска правоспособност, но не са 
посочени годините професионален опит на лицето (изискван професионален опит 
минимум 3 години)

Технически ръководител -  Анелия Ееоргиева -  средно специално 
образование „Техник“, специалност „Строителство и архитектура“, по професия 
„Строителен техник“, но не са посочени годините професионален опит изискван 
(професионален опит минимум 3 години)

Специалист по здравословни и безопасни условия на труд - Милко 
Радославов -  посочен е № на Удостоверение, но също не са посочени години 
професионален опит (изискван минимум 1 година).

Изискваната информация не е видна и от представените в офертата документи за 
образование и/или професионална квалификация на предложените лица.

Във връзка с изложеното, участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който да 
се съдържа пълна и коректно попълнена информация относно професионалния опит на 
предложените за изпълнението на поръчката лица, съобразно минималните изисквания, 
поставени в обявлението и документацията.

III. Относно документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от опаковка е вх. № 5300 -  4509 -  
19/16.10.2017 г. от 16:31 часа на ЕТ „Пролет -  Йордан Йорданов, гр. Велико Търново, 
ул. „Стефан МЕжрев“ вх. Д, № 7, тел: 062/63 79 71, факс: 062/63 79 71, e-mail: 
proletyy@abv.bg, лице за контакт: Йордан Йорданов -  управител:

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, 
комисията констатира следното:
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1. При подаване оферта участникът следва да декларира липсата на основанията за 
отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен 
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната 
информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които 
се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да 
предоставят информация.

При подаване на офертата участникът декларира липсата или наличието на 
основания за отстраняване в част III, раздел А, Б, В и Г от Единния европейски документ 
за обществени поръчки (ЕЕДОП).

1.1 Съгласно раздел VI.3 „Допълнителна информация“ от обявлението за 
обществената поръчка „Възложителят отстранява от процедурата участник, за 
когото са налице основанията по чл. 54, ал.1 и чл. 55,ал.1,т.1 от ЗОП , възникнали преди 
или по време на процедурата “.

Според посоченото в документацията за участие, Глава I, Раздел 1: „Съгласно чл. 54, 
ал.1 от ЗОП Възложителят отстранява от участие в процедура 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;

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

В чл.54, ал. 2 от ЗОП е посочено, че „основанията по ал. 1, т . 1, 2 и 7 се отнасят за 
лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и 
надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при 
вземането на решения от тези органи“.

Съгласно документацията за обществена поръчка, в ЕЕДОП - в Част III: 
„Основания за изключване“ участниците следва да декларират липсата на основания за 
отстраняване от процедурата. В раздел Г : „Други основания за изключване, които могат да 
бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя 
на държава членка“ срещу полето „Специфични национални основания за изключване“ 
(Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в 
съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?), участниците 
следва да посочат своя отговор „ДА“ или „НЕ“.

Обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 относно присъди за престъпления по чл. 194 -  
208, чл. 213а -  217, чл. 219 -  252 и чл. 254а -  260 от НК имат характер на национално 
основание за изключване и участниците декларират липсата или наличието им в Част 
III, буква „Г“ от ЕЕДОП, като в дясната част от полето вписват текста: Издадена ли е 
по отношение на икономическия оператор или на лиие, 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.
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Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП 
и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 
56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.

1.2. Според посоченото в документацията за участие, Глава I „Указания за участие 
и провеждане на процедурата“, Раздел 1 „Общи правила за участие в процедурата“, не 
може да участват процедурата:

„4. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща 
процедура.

5. Участник, за когото е налице обстоятелството 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, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от
закона“.

Освен на основанията по чл. 54, ал.1, т. 1-5 и 7 от ЗОП възложителят отстранява от 
поръчката участник, за когото е налице обстоятелството 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), освен ако са налице 
изключенията по чл.4 от закона.

При подаване на офертата 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 юрисдикции с преференциален данъчен режим . 
контролираните от тях липа и техните действителни собственици” и да даде своя 
отговор, като маркира съответно ДА или НЕ

В случаите по чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС наличието на изключение по чл. 
4 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС се посочва в полето относно инициирани мерки за 
реабилитиране.

Възложителят отстранява от поръчката участници, които са свързани лица.
При подаване на офертата участникът следва да декларира във връзка с чл. 101, ал. 11 от 
ЗОП, че не е свързано лице с участник в процедурата.

В част III, буква „Г” от ЕЕДОП (дясна част), участникът следва да впише текста: 
Икономическият оператор свързано лиие ли е по смисъла на 82, т. 45 от Допълнителни 

разпоредби на ЗОП с друг участник в обществената поръчка” и да даде своя отговор. 
като маркира съответно ДА или НЕ.

В представения от участника ЕЕДОП, в графата „Прилагат ли се специфичните 
национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление 
или в документацията за обществената поръчка?“, участникът само е маркирал 
отговор „НЕ“, но не е попълнил изискуемото съдържание, съгласно указанията по-горе.

Във връзка с изложеното, участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който да 
се съдържа коректно попълнена информация относно наличието или липсата на 
национални основания за изключване, спазвайки дадените по-горе указания.

•к к  к
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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.

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 непрозрачна 
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. Инж. Динко Кечев -  Директор дирекция СУТ в Община Велико Търново, 
Председател на комисията, определена от Кмета на Община Велико Търново по обществена 
поръчка с предмет: „Изграждане на нови детски площадки и основно обновяване на 
съществуващи площадки за игра на открито в Община Велико Търново ”, с уникален 
номер в РОП: 00073-2017-0049

От участник:..................................................................Е И К .......................................................................
Адрес за кореспонденция: гр ад :........................................ Пощенски код..........................................
Улица , вх........№ ........., ет................
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Телефон:...............................................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: 
„Изграждане на нови детски площадки и основно обновяване на съществуващи 
площадки за игра на открито в Община Велико Търново ” ______________________________

Комисията приключи работа в 11:20 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: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/526.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАХЕ «5Гинж . Динко Кечев -  Директор на Дирекция „Строителство и 
устррйеТвона територията‘кв Община Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:

1.Зорница КънчеватМиладинова -  Началник отдел „Околна среда“ в Община Велико 
Търново ^

2. Мирослава Цонева -  Главен експерт в о^дел „Околна среда“ в Община Велико Търново

 / / - •  i ............................................................................................................
3. Нели Любенова -  Старши експерт в отдел „Околна среда“ в Община Велико Търново

 ...................................................................................
4. Трета Маринова -  Старши експерт в отдел „Обществени поръчки“ 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!




