
ПРОТОКОЛ № 2

Днес, на дата 26.11.2018 г. в 10:00 часа в сградата на Община Велико Търново 
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 
22-1931 от 15.11.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи разглеждането на 
офертата, постъпила във връзка с участие в обществена поръчка чрез провеждане на открита 
процедура с предмет: „Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени 
площи по обособени позиции“, с публикувано обявление на дата 08.10.2018 г. с ID 871740 в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП, и уникален номер 00073-2018-0041, с адрес на 
профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na- 
kupuvacha/616.

КОМИСИЯ в състав:
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. Мирослава Цонева - Главен експерт отдел „Околна среда“ в Община Велико Търново
3. Нели Любенова - Главен експерт в отдел „Околна среда“ в Община Велико Търново
4. Стела Цанкова - Старши експерт в дирекция „Бюджет и финанси“ в Община Велико

Търново

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:

I. Относно документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от опаковка с вх. № 5300 - 9141 - 
10/14.11.2018 г. от 11:13 часа на „Скорпион Инвестстрой“ ЕООД, гр. Велико Търново, 
бул. „България“ № 23, тел: 062/65 20 07, факс: 062/65 05 07, e-mail: globus_lv@abv.bg, 
лице за контакти: Теодора Колева за Обособена позиция №1:

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация по чл. 
39, ал. 2 от ППЗОП от опаковката на „Скорпион Инвестстрой“ ЕООД, гр. Велико Търново 
(описани в Протокол № 1), комисията се обедини единодушно, че участникът е декларирал в 
ЕЕДОП всички обстоятелства, съгласно изискванията на ЗОП и поставените от Възложителя 
условия и е налице съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, поставени от възложителя.

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на 
техническото му предложение при следните мотиви:

По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване, а именно: по чл. 54, 

ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП в частта за следните престъпления: кражба, грабеж, присвоявания -  
по чл. 194 -  208 от НК; изнудване, вещно укривателство, унищожаване и повреждане, 
злоупотреба на доверие -  по чл. 213 а -  217 от НК; общи стопански престъпления, 
престъпления против кредиторите, престъпления в отделни стопански отрасли, престъпления 
против митническия режим, престъпления против паричната и кредитната система -  по чл.
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219 -  252 от НК; престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи -  
чл. 254а -255а от НК и чл. 256-260 НК; липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП 
за следните нарушения: нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 
228, ал. 3 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен 
орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, и 
нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или 
аналогични задължения, установени е акт на компетентен орган, съгласно законодателството 
на държавата, в която участникът е установен; липса на 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 (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС); липса на обстоятелствата по чл. 69 от 
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество; както и липса на свързаност с друг участник във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП, 
във връзка с чл. 107, т.4 от ЗОП, чрез представяне на еЕЕДОП, подписан с електронен 
подпис от управителя Теодора Колева и от едноличния собственик на капитала Любен 
Велчев.

Подизпълнители и трети лица:
Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма 

намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители.

По отношение на изискването за годност:
В част IV „Критерии за подбор“, раздел А: Годност, участникът е посочил, че 

притежава регистрационен документ за извършване на дейности по събиране и 
транспортиране на отпадъци, издаден съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗУО по реда на глава пета, 
раздел I от ЗУО, като е посочил и линк, където е налична тази информация 
(https://www.riosvLorg/ - РИОСВ - Велико Търново; регистрационен документ № 04 - РД - 
305 - 00 от 24.11.2015 r.; https://www.riosvtorg/waste/regdoc/). От направената справка е 
видно, че участникът действително е регистриран за извършване на дейност по 
транспортиране (събиране и транспортиране), в съответствие с § 1, т. 41 и 43 от ДР на ЗУО 
на територията на цялата страна на посочените там отпадъци, следователно същият 
съответства на поставеното от възложителя изискване за притежаване на съответната 
регистрация.

По отношение на изискванията за технически и професионални способности:
„Скорпион Инвестстрой“ ЕООД, гр. Велико Търново притежава опит в изпълнението 

на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката за последните 3 
(три) години от датата на подаване на офертата, а именно: изпълнение на дейности по 
изграждане и/или поддържане и/или почистване на зелени площи или аналогични такива), 
като участникът трябва да е изпълнил една или повече от дейностите, посочени по- горе на 
обект/или обекти, чиято обща площ общо за всички дейности взети заедно да е най- малко 
1000 дка. В представения ЕЕДОП, в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и 
професионални способности, т. 16) е посочено, че са „Извършени дейности по изграждане, 
поддържане и почистване на зелени площи“, като са изброени видовете изпълнени работи. 
Посочена е сумата, получателя, както и периода на изпълнението (началната и крайната 
дата). От представената информация е видно, че участникът отговаря на поставеното 
изискване за изпълнение на идентични/сходни дейности, както и на поставеното минимално 
изискване за обем от най-малко 1000 дка площ, тай като е посочил, че има изпълнени сходни 
дейности на обща площ 1 050 дка. С така посочената информация участникът удостоверява 
съответствието си с критерия за подбор и поставеното минимално изискване от възложителя.

Във връзка с поставеното изискване за наличието на персонал и с ръководен състав с
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определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, участникът е 
посочил в ЕЕДОП, в Част IV, раздел В: Технически и професионални способности, в т. 6, 
лицата, с които разполага за изпълнението: Ретина Лазарова - ландшафтен архитект; 
Йорданка Ганчева и Йосиф Проданов - техници; 23-ма озеленителя; 5 лица, правоспособни 
за работа със земеделска и горска техника - категория Тпс; 6 шофьора; 1 лице - диспечер 
шофьори; 1 лице отговорно за контрола на качеството; 1 лице, отговорно за координация и 
доклади с възложителя. Спазено е и изискването едно физическо лице да изпълнява 
функциите само на едно от изискуемите от възложителя лица. От представената информация 
за лицата е видно, че участникът разполага с минимално изискуемия брой лица със 
съответната професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

Относно поставеното изискване участникът да разполага с минимално необходим 
брой и видове механизация/машини/, или еквивалентни, участникът е посочил, че разполага 
с 10 броя моторна косачка прътова, 2 броя моторна кастрачка - телескопична, 2 броя моторна 
косачка - колесна, 1 брой автоматизирана косачна машина, 2 броя високопроходим бордови 
автомобил, както и 2 броя водоноски. С така декларираното участникът удостоверява 
съответствието си с поставените минимални изисквания относно инструментите, 
съоръженията или техническото оборудване, с които ще разполага за изпълнението на 
поръчката.

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, описани в 
протоколите от работата й, комисията единодушно решава, че участникът отговаря на 
изискванията за лично състояние и на критериите за подбор и го допуска до етап 
разглеждане на техническото предложение и проверка за съответствие с предварително 
обявените изисквания. Решението комисията взе след като представените документи и 
информация лично се разгледаха от всеки един от комисията съобразно компетентността си.

Комисията допуска оферта с вх. № 5300 - 9141 - 10/14.11.2018 г. от 11:13 часа на 
„Скорпион Инвестстрой“ ЕООД, гр. Велико Търново, бул. „България“ № 23, тел: 
062/65 20 07, факс: 062/65 05 07, e-mail: globus_lv@abv.bg, лице за контакти: Теодора 
Колева за Обособена позиция №1, до етап разглеждане на техническото предложение.

Комисията приключи работа в 12:00 часа.
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.

Директор дирекция „Строителство и устройство на

И ЧЛЕНОВЕ:

Надя Петрова - Директор Дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико Търново

Мирослава Црне Главен експерт отдел „Околна среда“ в Община Велико Търново

Стела Цак^Два - Старши експерт в дирекция „Бюджет и финанси“ в Община Велико 
Търново.

•X

Нели б е н о в а  . Главен експерт в отдел „Околна среда“ 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 ЗЗЛД.




