
ПРОТОКОЛ № 1

Днес, 29.06.2018 г., в 10:00 часа, в сградата на Община Велико Търново в Нова зала, 
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 22-1088 от 29.06.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, започна 
разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в обществена поръчка чрез 
провеждане на процедура чрез договаряне без предварително обявление с предмет: 
„Извършване на строителни и монтажни работи на сграбен фонд общинска собственост, 
както и на други дейности възникнали при бедствия и аварии на територията на Община 
Велико Търново, по обособени позиции“:

Позиция №  1: Извършване на строителни и монтажни работи в Административната 
сграда на Община Велико Търново, кметства и кметски наместничества на територията на 
Община Велико Търново , след възлагане;

Позиция №  2: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на обекти 
на Дирекция „ Социални дейности и здравеопазване “ , след възлагане;

Позиция № 3: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на обекти 
на Дирекция „ Образование, младежки дейности и спорт “ , след възлагане;

Позиция № 4: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на обекти 
на Дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“ и консервационно- 
реставрационни работи на обекти паметници на културата на територията на Община 
Велико Търново , след възлагане;

Позиция №5: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на Общински 
предприятия към Община Велико Търново, след възлагане;

Позиция № 6: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на други 
обекти извън посочените от позиция №1 до позиция №5, след възлагане;

Позиция № 7: Изграждане и ремонт на отоплителни инсталации, газови инсталации и 
елементи на част ОВК за обекти общинска собственост на територията на Община Велико 
Търново;, след възлагане;

Позиция №  8: Извършване на СМР при възникнали бедствия и аварии на територията 
на Община Велико Търново, след възлагане;

Позиция № 9: Извършване на ремонтни довършителни работи ~ обръщане около нови 
РУС прозорци в Младежки дом, град Велико Търново “

Позиция № 10: „Аварийно възстановяване на подпорна стена и товарна рампа в „Дом 
за възрастни хора с умствена изостаналост “ с. Пчелище, Община Велико Търново “

Позиция №  11: Ремонт -  хидроизолация на покрив ниско тяло на ДКС „Васил Левски“ 
гр. Велико Търново “,

Забележка: Обособена позиция № 9 ,  №  10 и № 11 е възложена по реда на
съответната й индивидуална стойност на основание чл. 21, ал.б от ЗОП чрез възлагане на 
обособената позиция,

с публикувано решение с ID 852483 на дата 19.06.2018 г. в Регистъра на обществените 
поръчки на АОП и уникален номер 00073-2018-0024, с адрес на профила на купувача на 
Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/599.

КОМИСИЯ в състав:

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/599


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

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Надя Петрова -  Директор дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико Търново
2. инж. Николай Петков -  Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура“, дирекция 
„Строителство и устройство на територията“ в Община Велико Търново
3. инж. Иван Иванов - Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура“, дирекция 
„Строителство и устройство на територията“ в Община Велико Търново
4. Грета Маринова -  Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико 
Търново.

Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП започна работа след получаване на представените 
оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. Членовете на комисията подписаха декларации 
по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП.

На заседанието на комисията не присъстват представители на средствата за масово 
осведомяване.

Покана с изх. № 91 - 00 -  222/19.06.2018 г. е изпратена до: „ПЛАНЕКС 
ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД, гр. В. Търново -  за позиция 1; „ТИМБИЛД“ ЕООД, гр. София -  за 
позиция 2; КОНСОРЦИУМ „ТЕХНОКОМ“, гр. София -  за позиция 3; „МИСТРАЛ 7“ ЕООД, 
гр. В. Търново -  за позиция 4; „СТИМА“ ООД, гр. В. Търново -  за позиция 5; ЕТ „ПРОЛЕТ -  
ЙОРДАН ЙОРДАНОВ“, гр. В. Търново -  за позиция 6; „ТЕРМОАВТОМАТИКА - ДИМОВ, 
САРАЛИЕВ И СИЕ“ СД, гр. Велико Търново -  за позиция 7; ЕТ “НАДЕЖДА -  НАДЕЖДА 
ХРИСТОВА“, гр. В. Търново -  за позиция 8.

В указания в т. III .4. от поканата срок за подаване на оферти 28.06.2018 г. -  17:00 ч., са 
постъпили седем оферти, както следва:

1. Оферта с вход. № 5300-12836-7/28.06.2018 г. от 11:07 ч. на „Мистрал 7“ ЕООД, гр. В. 
Търново -  за обособена позиция 4

2. Оферта с вход. № 5300 -  757 -  8/28.06.2018 г. от 13:32 часа на „Стима“ ООД, гр. В. 
Търново -  за обособена позиция 5

3. Оферта с вход. № 5300 -  20866 -  34/28.06.2018 г. от 14:10 часа на „Планекс 
Инфраструктура“ ЕООД, гр. В. Търново -  за обособена позиция 1

4. Оферта с вход. Хе 5300 -  22343 -  4/28.06.2018 г. от 14:57 часа на Консорциум
„ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД, гр. София -  за обособена позиция 3

5. Оферта с вход. № 5300 -  22480 -  1/28.06.2018 г. от 14:59 часа на „Тимбилд“ ЕООД,
гр. София -  за обособена позиция 2

6. Оферта с вход. № 5300 -  2710 -  6/28.06.2018 г. от 15:21 часа на ЕТ „Надежда -
Надежда Христова“, гр. В. Търново -  за обособена позиция 8

7. Оферта с вход. № 5300 -  4509 -  11/28.06.2018 г. от 15:48 часа на ЕТ „Пролет -
Йордан Йорданов“, гр. В. Търново -  за обособена позиция 7

Не е постъпила оферта от поканения участник „ТЕРМОАВТОМАТИКА - ДИМОВ, 
САРАЛИЕВ И СИЕ“ СД, гр. Велико Търново -  за позиция 7.
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Председателят на комисията инж. Динко Кечев -  Директор на дирекция СУТ в Община 
Велико Търново - изчете Заповед № РД 22-1088 от 29.06.2018 г. на Кмета на Община Велико 
Търново, представи комисията и оповести нейните задачи: да разгледа постъпилите в срок 
оферти за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя; да разгледа и провери допуснатите оферти за съответствие с 
предварително обявените условия; да класира участниците по степента на съответствие на
офертите с предварително обявените от възложителя условия.

В съответствие с определеното в Раздел III, т. 5 от поканата, отварянето на офертите се 
проведе в Административната сграда на Община Велико Търново на адрес: град Велико
Търново, пл. „Майка България” № 2, в „заседателната зала”, като започна в 10:00 часа и
продължи последователно, през интервал от 15 минути, съобразно предварително определените 
условия.

Комисията започна да отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни 
опаковки.

I. Оферта с вход. № 5300-12836-7/28.06.2018 г. от 11:07 ч. на „МИСТРАЛ 7“ ЕООД, гр. В. 
Търново, ул. „Юрий Гагарин“ № 1, вх. А, тел: 0878 728 484, e-mail: mistral7@abv.bg, за 
обособена позиция 4. съдържа:

При отваряне на офертата стриктно се приложи чл. 54, ал. 3 и ал. 4 от ППЗОП, както 
следва: Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание и 
констатира наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 
надпис „Предлагани ценови параметри“.

Папката с документи и информация има следното съдържание:

1. Образец № 1 -  опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан и 
подпечатан от Венцислав Дончев -  Управител

2. Заявление за участие -  Образец № 1.1, подписано и подпечатано от Венцислав Дончев -  
Управител

3. CD -  ЕЕДОП
4. Техническо предложение -  Образец № 3, подписано и подпечатано от Венцислав 

Дончев -  Управител -  стр. 5 -  стр. 6
5. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и 

изискванията на възложителя, включително управление на риска -  стр. 6 -  стр. 53

II. Оферта с вход. № 5300 -  757 -  8/28.06.2018 г- от 13:32 часа на „СТИМА“ ООД, гр. 
Велико Търново, адрес за кореспонденция: гр. В. Търново, ул. „Пейо Яворов“ № 34, офис 
№ 3, тел: 062/62 79 79, факс: 062/62 40 42, e-mail: stima@mail.bg, лице за контакт: Стоян 
Стоянов, за обособена позиция 5. съдържа:
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При отваряне на офертата стриктно се приложи чл. 54, ал. 3 и ал. 4 от ППЗОП, както 
следва: Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание и 
констатира наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 
надпис „Предлагани ценови параметри“.

Папката с документи и информация има следното съдържание:

1. Образец № 1 -  опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан и 
подпечатан от управителя Стоян Стоянов

2. CD -  ЕЕДОП
3. Образец № 1.1 Заявление за участие, подписано и подпечатано от управителя Стоян 

Стоянов
4. Образец № 2 ЕЕДОП, подписан от Стоян Стоянов -  управител, Георги Цанев -  

управител, Рачо Рачев -  управител, и Маргарита Малчева - съдружник -  стр. 4 -  стр. 24
5. Списък на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, 

изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, 
подписан и подпечатан от управителя Стоян Стоянов -  стр. 25 -  стр.26

6. Заверени копия на констативни актове, актове за установяване годността за приемане на 
строеж -  стр. 27 -  стр. 61

7. CD -  Техническо предложение
8. Техническо предложение -  Образец № 3, подписано и подпечатано от управителя Стоян 

Стоянов -  стр. 62 -  стр. 63
9. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и 

изискванията на Възложителя, включително управление на риска -  стр. 64 -  стр. 106

III. Оферта с вход. № 5300 -  20866-34/28.06.2018 г. от 14:10 часа на „ПЛАНЕКС 
ИНФРАСТРУКТУРА“ ЕООД, адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. 
„Магистрална“ № 3, ет. 4, тел: 0888/166 122, e-mail: planexinfrastructure@abv.bg, за 
обособена позиция 1. съдържа:

При отваряне на офертата стриктно се приложи чл. 54, ал. 3 и ал. 4 от ППЗОП, както 
следва: Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание и 
констатира наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 
надпис „Предлагани ценови параметри“.

Папката с документи и информация има следното съдържание:

1. Образец № 1 -  опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан и 
подпечатан от Кристиян Дешков - Управител

2. Заявление за участие -  Образец № 1.1, подписано и подпечатано от Кристиян Дешков - 
Управител
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3. CD -  ЕЕДОП за позиция 1
4. Разпечатка „Данни за заявителя“
5. Заверени копия на протоколи от заседания на Общо събрание на съдружниците -  5 

страници
6. Заверено копие на договор за продажба на дружествен дял -  2 страници
7. Заверено копие на Устав на „ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА“ ЕООД - 3 страници
8. Заверено копие на декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър, 

подписана от Кристиян Дешков
9. Заверено копие на декларация по чл. 16, ал. 2 от Търговския закон във връзка с чл. 15, ал. 

4 от ТЗ, подписана от Криситян Дешков
10. Заверено копие на декларация по чл. 129, ал. 2 от ТЗ във връзка с чл. 129, ал. 1 от ТЗ, 

подписана от Криситян Дешков
11. Заверено копие на декларация по чл. 129, ал. 2 от ТЗ във връзка с чл. 129, ал. 1 от ТЗ, 

подписана от Пламен Андреев -  управител на „Планекс Холдинг“ ООД
12. Заверено копие на декларация по чл. 16, ал. 2 от Търговския закон във връзка с чл. 15, ал. 

4 от ТЗ, подписана от Пламен Андреев -  управител на „Планекс Холдинг“ ООД
13. Заверено копие на разписка № 02000752191755 за вписване на промени Планекс 

Инфраструктура ООД
14. Заверено копие на пълномощно на адвокат Кристина Костова
15. Заверени копия на сертификат ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на 

качеството
16. Заверено копие на сертификат ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на 

околната среда
17. CD Техническо предложение -  позиция 1
18. Техническо предложение за позиция 1 -  84 страници
19. Приложение 2 към техническото предложение -  Управление на риска -  60 страници

IV. Оферта с вход. № 5300 -  22343 -  4/28.06.2018 г. от 14:57 часа на КОНСОРЦИУМ 
ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД, с адрес: гр. София 1111, ул. „Николай Коперник“ вх. Б, № 21, ет. 3, 
тел: 0899 166 168, 02 934 41 84, факс: 02 934 41 84, e-mail: monostro@abv.bg, лице за 
контакт: Пламен Атанасов, за обособена позиция 3. съдържа:

При отваряне на офертата стриктно се приложи чл. 54, ал. 3 и ал. 4 от ППЗОП, както 
следва: Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание и 
констатира наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 
надпис „Предлагани ценови параметри“.

Папката с документи и информация има следното съдържание:

1. Образец № 1 -  опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан и 
подпечатан от Пламен Атанасов -  представляващ -  стр. 1 -  стр. 3

2. Заявление за участие -  Образец № 1.1, подписано и подпечатано от представляващия 
консорциума Пламен Атанасов

3. CD -  ЕЕДОП и Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП
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4. Заверено копие на Булстат регистрация на дружество по ЗЗД „Консорциум Техноком“
5. Заверено копие на Удостоверение за регистрация по ЗДДС за Консорциум „Техноком“
6. Заверени копия на учредителни документи (договор за създаване на консорциум от 

07.04.2011 г., анекс от 22.05.2018 г., договор за прехвърляне на участие от 26.01.2012 г„ 
анекс от 26.01.2012 г.„ анекс от 25.01.2017 г. и др.) -  стр. 7 -  стр. 20

7. Заверени копия на Удостоверения за вписване в ЦПРС и талони към тях -  стр. 21 -  стр. 
30

8. Заверени копия на препоръки/удостоверения за добро изпълнение и количествени 
сметки -  стр. 31 -  стр. 55

9. Заверени копия на документи за образование и професионална квалификация на лицата 
(дипломи, удостоверения) -  стр. 56 -  стр. 61

10. Заверено копие на сертификат ISO 9001:2008 за управление на качеството с обхват: 
„Високо и ниско строителство. Строително-монтажни и строително-ремонтни работи 
съгласно чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС. Производство 
и монтаж на алуминиева и PVC дограма и извършване на архитектурни и инженерно- 
консултантски услуги“ -  да „Монолитно строителство“ ЕООД

11. Заверено копие на сертификат ISO 14001:2004 за управление на околната среда с обхват: 
„Високо и ниско строителство. Строително-монтажни и строително-ремонтни работи 
съгласно чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС. Производство 
и монтаж на алуминиева и PVC дограма и извършване на архитектурни и инженерно- 
консултантски услуги“ -  да „Монолитно строителство“ ЕООД

12. Заверено копие на сертификат OHSAS 18001:2007 за управление на здравето и 
безопасността при работа, с обхват: „Високо и ниско строителство. Строително- 
монтажни и строително-ремонтни работи съгласно чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за 
вписване и водене на ЦПРС. Производство и монтаж на алуминиева и PVC дограма и 
извършване на архитектурни и инженерно-консултантски услуги“ -  да „Монолитно 
строителство“ ЕООД

13. Заверено копие на сертификат ISO 9001:2008 за управление на качеството с обхват: 
„Строително монтажни работи. Услуги с механизация“ -  за „Божков Билд“ ООД

14. Заверено копие на сертификат ISO 14001:2004 с обхват: „Строително монтажни работи. 
Услуги с механизация“ -  за „Божков Билд“ ООД

15. Застрахователни полици и сертификати -  стр. 67 -  стр.70
16. Техническо предложение -  Образец № 3, подписано и подпечатано от Пламен Атанасов 

-  представляващ Консорциум „Техноком“ -  стр. 71 -  стр. 72
17. Приложение 1 -  Управление на риска, включително ангажиран екип -  за позиция № 3 -  

стр. 73 -  стр. 121

У. Оферта с вход. № 5300 -  22480 -  1/28.06.2018 г. от 14:59 часа на „ТИМБИЛД“ ЕООД, гр. 
София 1202, ул. „Цар Самуил“ вх. Б, № 124, ет. 1, тел: 0878/166 133, 02/931 01 64, факс: 
02/833 40 24, e-mail: timbild@abv.bg, лице за контакти: Цветан Михов, за обособена
позиция 2, съдържа:

При отваряне на офертата стриктно се приложи чл. 54, ал. 3 и ал. 4 от ППЗОП, както 
следва: Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание и 
констатира наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.
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Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 
надпис „Предлагани ценови параметри“.

Папката с документи и информация има следното съдържание:

1. Образец № 1 -  опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан и 
подпечатан от управителя Цветан Михов -  2 страници

2. Заявление за участие -  Образец № 1.1, подписано и подпечатано от управителя Цветан 
Михов

3. CD -  ЕЕДОП и техническо предложение за обособена позиция № 2
4. Заверено копие на Удостоверение № I -  NV 003965 от Камарата на строителите в 

България и талон
5. Заверено копие на Удостоверение № III -  NV 000948 от Камарата на строителите в 

България и талон
6. Заверено копие на Удостоверение № V -  NV 003127 от Камарата на строителите в 

България и талон
7. Заверено копие на застрахователна полица № 173201317С 011741 за „Професионална 

отговорност на участниците в проектирането и строителството“
8. Заверени копия на Удостоверения за добро изпълнение и количествени сметки - 23 

страници
9. Заверени копия на документи за образование и професионална квалификация на лицата 

(дипломи, удостоверения, сертификати) -  11 страници
10. Заверено копие на Сертификат за система за управление съгласно БДС EN ISO 

9001:2008, с обхват: „Високо и ниско строителство. Строително-монтажни и строително 
ремонтни работи, съгласно чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда на вписване и водене на 
ЦПРС. Производство и монтаж на алуминиева и ПВЦ дограма и извършване на 
архитектурни и инженерно-консултантски услуги“.

11. Заверено копие на Сертификат за система за управление съгласно БДС EN ISO 
14001:2005, в областта на „Високо и ниско строителство. Строително-монтажни и 
строително ремонтни работи, съгласно чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда на вписване и 
водене на ЦПРС. Производство и монтаж на алуминиева и ПВЦ дограма и извършване 
на архитектурни и инженерно-консултантски услуги“.

12. Заверено копие на Сертификат за система за управление съгласно BS OHSAS 18001:2007 
в областта на „Високо и ниско строителство. Строително-монтажни и строително 
ремонтни работи, съгласно чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда на вписване и водене на 
ЦПРС. Производство и монтаж на алуминиева и ПВЦ дограма и извършване на 
архитектурни и инженерно-консултантски услуги“.

13. Техническо предложение за позиция № 2, съгласно образец № 3 - 3 7  страници

VI. Оферта с вход. № 5300 -  2710 -  6/28.06.2018 г. от 15:21 часа на ЕТ „НАДЕЖДА -  
НАДЕЖДА ХРИСТОВА“, град Велико Търново, ул. „Моско Москов“, вх. ..., № 17, ет. 2, 
ап. 3, тел: 0887784648, e-mail: n_transport@abv.bg, лице за контакти: Надежда Христова, за 
обособена позиция 8. съдържа:
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При отваряне на офертата стриктно се приложи чл. 54, ал. 3 и ал. 4 от ППЗОП, както 
следва: Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание и 
констатира наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 
надпис „Предлагани ценови параметри“.

Папката с документи и информация има следното съдържание:

1. Образец № 1 -  опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан и 
подпечатан от управителя Надежда Христова

2. Заявление за участие -  Образец № 1.1, подписано и подпечатано от управителя Надежда 
Христова

3. C D -ЕЕД О П
4. Техническо предложение за обособена позиция № 8, подписано и подпечатано от 

Надежда Христова - управител -  3 страници
5. Обяснителна записка за позиция 3 - 8 3  страници

VII. Оферта с вход. № 5300 -  4509 -  11/28.06.2018 г. от 15:48 часа на ЕТ „ПРОЛЕТ -  
ЙОРДАН ЙОРДАНОВ“, гр. Велико Търново, ул. „Димитър Мантов“ № 22, тел: 062/63 79 
71, факс: 062/63 79 71, e-mail: proletyy@abv.bg, лице за контакт: Йордан Йорданов, за 
обособена позиция 6. съдържа:

При отваряне на офертата стриктно се приложи чл. 54, ал. 3 и ал. 4 от ППЗОП, както 
следва: Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание и 
констатира наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 
надпис „Предлагани ценови параметри“.

Папката с документи и информация има следното съдържание:
1. Образец № 1 -  опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан и 

подпечатан от управителя Йордан Йорданов
2. Заявление за участие -  Образец № 1.1, подписано и подпечатано от управителя Йордан 

Йорданов
3. C D -Образец№ 2  ЕЕДОП
4. Заверени копия на талони към удостоверения за вписване в ЦПРС
5. Заверено копие сертификат ISO 9001:2015 с обхват: строителни и разрушителни 

дейности; ремонтни и монтажни работи; услуги със строителна механизация
6. Заверено копие на сертификат ISO 14001:2015 с обхват: строителни и разрушителни 

дейности; ремонтни и монтажни работи; услуги със строителна механизация
7. Заверено копие на сертификат OHSAS 18001:2007 с обхват: строителни и разрушителни 

дейности; ремонтни и монтажни работи; услуги със строителна механизация
8. Заверено копие на Удостоверение с изх. № 5300 -  5853/01.10.2015 г. за добро изпълнение 

-  3 листа
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9. Заверени копия на документи за образование и професионална квалификация на лицата 
(дипломи и удостоверения) -  5 страници

Папка „Техническо предложение“ за обособена позиция № 6
1. Техническо предложение -  образец № 3, подписано и подпечатано от Йордан Йорданов - 

управител -  стр. 1 -  стр. 3
2. Методология за изпълнение на поръчката, подписана и подпечатана от Йордан 

Йорданов - управител -  стр. 4 -  стр.47
3. CD „Техническо предложение“

' k i t ' k ' k ' k ' k ' k ' k

След извършване на горните действия, публичната част от заседанието на комисията 
приключи.

На следващото си заседание комисията ще обсъди наличието и съответствието на 
представените документи с изискванията за лично състояние и критериите за подбор на 
участника.

Председателят на комисията на основание чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП определя следния 
прогнозен график за работа на комисията:

1. Най-късно до 15.07.2018 г., всеки от членовете на комисията трябва лично да разгледа 
документите и информацията в офертите за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Място на съхранение на 
документите, свързани с обществената поръчка до приключване работата на комисията -  стая 
321 (архив на отдел ОП), където офертите са на разположение на членовете на комисията за 
преглед и анализ.

2. Най-късно на дата 20.07.2018 г. комисията трябва да проведе заседание за да обсъди и 
изготви протоколи за съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя, като в случай че установи липса, непълнота 
или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 
несъответствие с изискванията към личното състоянието или критериите за подбор, да ги 
посочи в протокола и да го изпрати на съответния участник в деня на публикуването му в 
профила на купувача.

Проверката ще обхваща и съдържанието и редовността на документите във връзка с 
личното състояние и критериите за подбор, както и представяне и подписване на образци и 
ЕЕДОП от изискуемите лица и изпълнение на други изисквания на обявлението, 
документацията и образците към нея.

3. Най-късно на дата 30.07.2018 г. комисията трябва да проведе заседание, на което да 
разгледа допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, ако е приложимо, и да разгледа 
техническите предложения на допуснатите участници за съответствие с предварително 
обявените условия.
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4. Дата за провеждане на преговори по условията, поставени в поканата, както и за 
отваряне на ценовите предложения и провеждане на преговори във връзка с предложените от 
участниците цени, най-късно до: 15.08.2018 г.

Комисията приключи работа в 11:20 часа.

Настоящият протокол се състави в един екземпляр.

КОМИСИЯ в състав:

П РЕДСЕДА ТЕЛ:.......................................................... .................
инж. Динко Кечев -  Директор надирекция СУТЖОбщина Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:

Надя Педрова -  ДЦп.>«-тпг) дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико Търново

инж. {1ик^лай Петков -  Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура“, дирекция 
„Строф слщодо и устройство на територията“ в Община Велико Търново

инж. ИвайхМванов^- Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура“, дирекция 
„Строителсрв® щустрсщЬтво на територията“ в Община Велико Търново

Грета Мар^йбва -  Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико Търново
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Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!




