ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 27.05.2019 г. в 13:30 ч., в сградата на Община Велико Търново в стая 302,
Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 1 от ППЗОП, назначена със
Заповед № РД 22-259/12.02.2019 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: „Строително-монтажни работи по
възстановяване на покриви на сгради и възстановяване на църковен храм по
обособени позиции:
Обособена позиция № 1 - Възстановяване на покрива на Детска градина
„Звездица“, с. Шемшево, Детска градина „Ивайло“, гр. Велико Търново и покрив (столова)
на Основно училище „П. Р. Славейков“, гр. Велико Търново
Обособена позиция № 2 - Възстановяване на покрива на Основно училище
„Димитър Благоев“, гр. Велико Търново;
Обособена позиция № 3 - Възстановяване на църковен храм „Св. Архангел
Михаил“, с. Миндя;
Обособена позиция № 4 - Ремонт на тавана на физкултурен салон в ДГ „Иванка
Ботева“ гр. Велико Търново,
публикувана на
профила на купувача на Община Велико Търново https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/635, с уникален номер
на
процедурата 00073-2018-0050 в регистъра на АОП и публикувано обявление на дата
27.12.2018 г. с ID 885301 в Регистъра на обществените поръчки на АОП, Решение за
одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация публикувано на
дата 14.01.2019 г. с ID 887713 в Регистъра на обществените поръчки на АОП,

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. Георги Камарашев - Заместник-кмет
устройство на територията" в Община Велико Търново;

"Строителство

и

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Пенка Игнатова - Директор Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ при
Община Велико Търново
2. Надя Петрова - Директор Дирекция „Обществени поръчки”;
3. Ина Минчева - Кърджилова- Управител на “ИНВЕСТСТРОЙ 92” ЕООД гр. Велико
Търново;
4. Трета Маринова - юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки”;
5. инж. Ивайло Дачев - Главен експерт отдел „Техническа инфраструктура”.
6. инж. Даниел Дончев - Главен експерт отдел „Устройство на територията” ;
Комисията започна да разглежда и анализира представените оферти. Комисията по
изпълнение на чл. 54, ал.7 от ППЗОП започна обсъждане относно съответствието на
участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени то
възложителя.
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КОНСТАТАЦИИ ПО 4JI. 54, AJI.8 ОТ ППЗОП, относно липса, непълнота или
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа
грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или
критериите за подбор
I.
Относно оферта с вх. № 53-2431-1/28.01.2019 г. от 15:52 ч. на участника
"Севсем" ЕООД, с ЕИК; 200405602; с адрес: град В. Търново, с. Стамболово, пощ.
код: 5249, ул. „Тринадесета№ №13, телефон: 0894710770, ел. поща: sevsenKfl abv.bg,
лице за контакти: Севдалин Севданов. участващ за обособена позиция № 1:
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:
1.Участника е представил еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от управителя
Севдалин Севданов. В еЕЕДОП, участника е декларирал в част II. раздел „А“ и „Б“
информация за икономическия оператор и представителство, а в раздел „В“ и „Е“, че няма
да ползва капацитета на други субекти и подизпълнител.
2.По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на зададените от възложителя основания за
изключване в Част III, раздели А, Б, В и Е на представения еЕЕДОП.
По отношение на изискването за годност:
В част IV: Критерий за подбор, в б .“А“ относно „Вписване в съответен
професионален регистър“, участника е отговорил с отговор „ДА“ и е посочил съответните
национални бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства https://register.ksb.bg/tHib view.php?id members= 14580.
От документи в офертата на участника се установи, че притежава изискуемата I
група, четвърта и пета категория, с което удостоверява съответствие е поставеното от
Възложителя изискване за годност.
3.По отношение на изискването за технически и професионални способности:
3.1.Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по отношение на строителството изпълнено
през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично
или сходно с предмета на поръчката. Посочва се информацията, необходима да се
установи съответствие с изискванията на възложителя. При подаване на офертата,
съответствието с изискването се декларира в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП „Технически и
професионални способности" с посочване на информация за строителството с предмет и
обем, идентични или сходни с тези на поръчката, с посочване на описание, сума, начална
дата, крайна дата и получателите.
Минимално ниво по т.1:
Участникът да е изпълнил дейност/и с предмет и обем, идентични или сходни с
тези на поръчката, за последните 5 години от датата на подаване на офертата.
Под „дейности, сходни с предмета и обема на поръчката“ следва да се разбират
следните дейности: СМР/СРР на поне една сграда без значение за нейната функционална
предназначеност и обем РЗП.
Комисията установи, че в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП „Технически и
професионални способности" на представената в еЕЕДОП от участника информация, в
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подраздел 1б) „Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги“
са декларирани следните извършени строителни дейности:
Частичен ремонт на покрив с обща площ 1670 m 2, сума - 24000, получател
- АГРОСТРОЙ ПРО ЕООД;
Ремонт на къща включително цялостен ремонт на покриви вътрешни и
външни мазилки, сума - 44000, получател - Недка Йорданова;
Демонтаж на стар покрив и изграждане на нов от 175 m 2 укрепителни и
монтажни дейности, сума - 14500, получател - Георги Узунов.
В същия раздел В от ЕЕДОП „Технически и професионални способности", в
подраздел 1 а) „Само за обществени поръчки за строителство“ участника е посочил срещу
брой години - „3“, а за строителни работи: „7“.
От така представената информация, комисията не може да установи посочените
брой години „3“, дали са за периода на последните 5 години от датата на подаване на
офертата.
Съгласно - „Указания за попълване на еЕЕДОП: от представената от
участника информация
в Част IV, Раздел В „Технически и професионални
способности”, в поле „За поръчки за строителство: извършени строителни дейности
от конкретния вид“ от еЕЕДОП: трябва да е видно съответствието с изисканото
минимално ниво, а именно участника трябва да представи минимум информация
в поле „Описание” - (с посочване на изпълнени строителни дейности, включени в
обхвата на поръчката, както и m 2 на обекта/обектите на които е извършвано; в поле
„Сума” - стойност на изпълнена/и дейност/и в лева; в полета: „Начална дата” и
„Крайна дата” - периода на изпълнение на строителството; в поле „Получатели” пълно наименование на получателите.“
Тъй като участникът е избрал да използва ЕЕДОП в word, то изискуемата
информация може да се представи в следните полета:
- Технически и професионални способности, като описание на строителните
дейности и m 2 на обекта/обектите на които са извършвани може да изложи в „1а) Само
за обществените поръчки за строителство:“,
- в „Брой години“ - да посочи „Начална дата” и „Крайна дата” - периода на
изпълнение на строителството,
- в „Строителни работи“ - да посочи „Сума” - стойност на изпълнена/и
дейност/и в лева и „Получатели” - пълно наименование на получателите.
3.2.
Съгласно документацията на обществената поръчка и обявлението за поръчка,
„Участникът следва да разполага с персонал с определена професионална компетентност
за изпълнението на поръчката.
При подаване на офертата, съответствието с изискването се декларира само в
еЕЕДОП. Участникът трябва да предостави информация в Част IV, Раздел В,
„Образователна и професионална квалификация“ от ЕЕДОП, така че да се удостовери
съответствие с минимално поставените изисквания.
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, в който е посочена професионалната
компетентност на лицата. Възложителят няма да изисква документи, които вече са му
били предоставени от участника или са му служебно известни.
Минимално ниво по т.2:
Участникът следва да разполага със минимум лица с образование, квалификация,
степен, правоспособност, опит и регистрация или еквивалентни, на както следва:
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- Координатор по безопасност и здраве (КБЗ) - 1 лице - със завършен курс за
КБЗ или еквивалент, с опит като КБЗ минимум 1 година.
- Отговорник по контрола на качеството - 1 лице - Да притежава удостоверение
за контрол върху качеството на изпълнение на строителството или еквивалентно.
Професионален опит: като отговорник по контрола на качеството при изпълнение на
строителство на минимум 1 година.
Забележка: Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един
експерт!
Съгласно § 2, т.41от ЗОП: "Професионална компетентност" е наличието на
знания, получени чрез образование или допълнителна квалификация , и/или на умения,
усвоени в процеса на упраж няване на определена длъжност ш и позиция в изпълнение на
трудови, служебни ш и граждански правоотношения. “
Изискването на чл. 67 от ЗОП е „При подаване на заявление за участие или оферта
кандидатът или участникът 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 кандидатът или участникът е установен, са
длъжни да предоставят информация.“
Комисията установи, че в ЕЕДОП на участника, в раздел „Технически и
професионални способности", в „2) Той може да използва следните технически лица или
органи“ участникът е посочил имена на Каньо Колев без да посочва в качеството на какво
техническо лице от изискуемите в документация е декларирано. Други лица в ЕЕДОП не
са посочени от участника.
От така представената информация, комисията не може да установи съответствие
с поставеното изискване на Възложителя, а именно участника да разполага „със минимум
лица с образование, квалификация, степен, правоспособност, опит и регистрация или
еквивалентни, на както следва:
- Координатор по безопасност и здраве (КБЗ) - 1 лице - със завършен курс за
КБЗ или еквивалент, с опит като КБЗ минимум 1 година.
- Отговорник по контрола на качеството - 1 лице - Да притежава удостоверение
за контрол върху качеството на изпълнение на строителството или еквивалентно.
Професионален опит: като отговорник по контрола на качеството при изпълнение на
строителство на минимум 1 година.“
Информацията в ЕЕДОП на участника трябва да бъде представена така, че да може
да се установи съответствие с поставеното от възложителя изискване, относно
образование, квалификация, степен, правоспособност, опит и регистрация на посоченото
лице/лица.
Отделно от горното и на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, комисията
единодушно взе решение участника да представи и доказателства - заверени копия
на документи за лицата които декларира, че са на негово разположение. От
документите, комисията трябва да мож е да установи съответствие с поставените
от Възложителя изисквания за декларираните - координатор по безопасност и
здраве и отговорник по контрола на качеството, като относно поставеното
изискване за опит участникът мож е да представи заверени копия на документи трудови или осигурителни книжки, автобиографии или други документи, от които
да са видни декларираните обстоятелства и съответствието им с поставените
изисквания.
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II. Относно оферта с вх. № 53-2456-1/11.02.2019 г. от 9:22 ч. на участника
"Инфострой" ООД, с ЕИК: 117682791; с адрес: град Русе, ул. „Антим първи“, № 26,
телефон: 0895 15 00 23/ 0877 579 572; ел. поща: iliev stroy@abv.b£, участващ за
обособена позиция №2:
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:
1.Участника е представил еЕЕДОП, неподписан с електронен подпис от
управителя и съдружник Стефка Василева и съдружника - Атанас Иванов. ЕЕДОП на
участника е представен на диск като сканиран формат с използвана форма на образеца в
word, като от сканирания вариант на pdf. се вижда, че има ръкописно положени подписите
на двамата съдружника.
Съгласно изискванията на документацията за обществена поръчка, „Всеки
участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка трябва да подаде оферта е
приложен в електронен вид Единен европейски документ за обществени поръчки
(еЕЕДОП), подписан с електронен подпис, а когато е приложимо - еЕЕДОП за всеки от
участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за
всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката.
Електронният вид на ЕЕДОП трябва да бъде приложен на подходящ оптичен
носител към пакета документи за участие в процедурата. Важно: Форматът, в който се
предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото
съдържание!“
Ръкописно положените подписи на съдружниците върху хартиен ЕЕДОП и в
последствие представен на диск в pdf. не отменя изискването за прилагане в електронен
вид Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), подписан с
електронен подпис от лицата по чл. 40 ал.1 от ППЗОП.
2. В ЕЕДОП, участника е декларирал в част II. раздел „А“ информация за
икономическия оператор, като е посочил Стефка Василева като управител. В част II.
раздел „Б“ Информация за представителите на икономическия оператор, като
представителство участникът е посочил само Стефка Василева - управител и съдружник,
съгласно информация ва Търговски регистър по партидата на участника. Участника не е
посочил в този раздел информация за другият представител, а именно Атанас Иванов съдружник. Информацията за представителството е необходима в изпълнение на
изискването на чл. 54, ал.2 от ЗОП и чл. 40, ал.1 от ППЗОП.
3. В ЕЕДОП, участника е декларирал в част II. раздел, а в раздел „В“ и „Г“, че няма
да ползва капацитета на други субекти и подизпълнител.
4. По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на зададените от възложителя основания за
изключване в Част III, раздели А, Б, В и Е на представения еЕЕДОП.
5. По отношение на изискването за годност:
В част IV: Критерий за подбор, в б .“А“ на въпроса „Той е вписан в съответния
професионален или търговски регистър“, участника е отговорил с отговор „Централен
Професионален Регистър на Строителя - Камара на строителите в България“, „Агенция по
вписванията“ и е посочил уеб адрес на националните бази данни - Камара на Строителите
в България и Агенция по вписванията.
При направената от комисията проверка на информацията от посоченият линк, се
установи, че участника притежава изискуемата I група, четвърта категория, с което
удостоверява съответствие с поставеното от Възложителя изискване за годност.
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7.По отношение на изискването за технически и професионални способности:
7.1.У частникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по отношение на строителството изпълнено
през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично
или сходно с предмета на поръчката. Посочва се информацията, необходима да се
установи съответствие с изискванията на възложителя. При подаване на офертата,
съответствието с изискването се декларира в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП „Технически и
професионални способности" с посочване на информация за строителството с предмет и
обем, идентични или сходни с тези на поръчката, с посочване на описание, сума, начална
дата, крайна дата и получателите.
Минимално ниво по т.1:
Участникът да е изпълнил дейност/и с предмет и обем, идентични или сходни с
тези на поръчката, за последните 5 години от датата на подаване на офертата.
Под „дейности, сходни с предмета и обема на поръчката“ следва да се разбират
следните дейности: СМР/СРР на поне една сграда без значение за нейната функционална
предназначеност и обем РЗП.“
Комисията установи, че представената в еЕЕДОП информация, участника е декларирал:
1. СМР - „Преустройство на съществуваща триетажна сграда в
информационен център в почивна станция“ в с. Бръшлен, обл. Русе (Реконструкция на
сграда, цялостно саниране/топлоизолация на покрив и стени/, Изграждане пристройка 320 m 2, Вътрешно разпределение /гипс картон, мазилки, зидарии, настилки/, Покривни
конструкции, Хидроизолация, Асансьорна шахта, Стоманобетонови елементи, PVC и AL
дограми, вътрешни врати MDF, Боя, Ел и ВиК част, ОВИ част, Облицовки гранитогрес и
камък.“
2. „СМР - ремонт на тротоари и междублокови пространства и настилки Община Силистра по договор № 2015-011-С- Демонтаж на съществуваща тротоарна
настилка, Полагане на тротоарни плочи, вкл. подравняване, полагане подложен пясъчен
слой, фугирани и др. Доставка и полагане на бетонова тротоарна настилка. Изброените
услуги за извършени на различни находящи места из гр. Силистра с общ обем 2000 m 2 .“
Посочена е община Силистра, и интернет страница на обществена поръчка с адрес http://poruchki.silistra.bu/index.php?id= 261.

Комисията извърши проверка на посоченият от участника интернет адрес на
обществената поръчка на Община Силистра, и установи, че същата не отговаря на
условието посочено в документацията а именно - участникът да е изпълнил дейност/и с
предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 години от
датата на подаване на офертата.
Под „дейности, сходни с предмета и обема на поръчката“ следва да се разбират
следните дейности: СМР/СРР на поне една сграда без значение за нейната функционална
предназначеност и обем РЗП.“ Дейностите посочени за втория обект не касаят дейности
на сграда, а на тротоарни и междублокови пространства, което не съответства на
поставеното от Възложителя условие.
Относно посоченият обект - „СМР - „Преустройство на съществуваща триетажна
сграда в информационен център в почивна станция“ в с. Бръшлен, обл. Русе
(Реконструкция на сграда, цялостно саниране/топлоизолация на покрив и стени/,
Изграждане пристройка - 320 m 2, Вътрешно разпределение /гипс картон, мазилки,
зидарии, настилки/, Покривни конструкции, Хидроизолация, Асансьорна шахта,
Стоманобетонови елементи, PVC и AL дограми, вътрешни врати MDF, Боя, Ел и ВиК част,
ОВИ част, Облицовки гранитогрес и камък.“, комисията не може да установи по безспорен
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начин, че декларираната от участника информация съответства на периода за последните
5 години от датата на подаване на оферта. Посоченото от участника число ..5“ не доказва
периода на изпълнение на посочените дейности. Не е посочен и интернет адрес на
изпълнение на поръчката, за да може комисията да извърши проверка за информацията по
изпълнението на същата. Предвид направената констатация, участника трябва да докаже
чрез информация за начало и край на изпълнените дейности или да замени обекта с друг
който да съответства на поставеното от Възложителя условие.
7.2.
Съгласно документацията на обществената поръчка и обявлението за поръчка,
„Участникът следва да разполага с персонал с определена професионална компетентност
за изпълнението на поръчката.
При подаване на офертата, съответствието с изискването се декларира само в
еЕЕДОП. Участникът трябва да предостави информация в Част IV, Раздел В,
„Образователна и професионална квалификация“ от ЕЕДОП, така че да се удостовери
съответствие с минимално поставените изисквания.
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, в който е посочена професионалната
компетентност на лицата. Възложителят няма да изисква документи, които вече са му
били предоставени от участника или са му служебно известни.
Минимално ниво по т.2:
Участникът следва да разполага със минимум лица с образование, квалификация, степен,
правоспособност, опит и регистрация или еквивалентни, на както следва:
- Координатор по безопасност и здраве (КБЗ) - 1 лице - със завършен курс за КБЗ или
еквивалент, с опит като КБЗ минимум 1 година.
- Отговорник по контрола на качеството - 1 лице - Да притежава удостоверение за
контрол върху качеството на изпълнение на строителството или еквивалентно.
Професионален опит: като отговорник по контрола на качеството при изпълнение на
строителство на минимум 1 година.
Забележка: Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт!
Съгласно § 2, т.41от ЗОП: "Професионална компетентност" е наличието на знания,
получени чрез образование ш и допълнителна квалификация, и/ш и на умения, усвоени в
процеса на упражняване на определена длъжност ш и позиция в изпълнение на трудови,
служебни ш и граждански правоотношения. “
От представената в ЕЕДОП информация, комисията установи, че участникът е декларирал
в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП „Технически и професионални способности", в т. 2), че
разполага с три лица:
- инж. Минко Даскалов - „ПГС 5-та квалификационна група за отговорност, ръководност
при изпълнение на работа по наряд съгласно правилник за безопасност при работа.
Специалист по здравословни и безопасни условия на труд. Професионален опит: 8 год.
координатор по ЗБУТ. Изпълнени обекти: Изграждане Канев център - РУ и Изграждане
ЦНСТ - Русе“;
инж. Красимир Кръстев - „ХЕС ПГС 5-та квалификационна група за отговорност,
ръководност при изпълнение на работа. Експерт по контрол на качество. Професионален
опит: - 12 год. технически ръководители - контрол по качество. Изпълнени обекти: Преустройство на съществуваща триетажна сграда в информационен център в почивна
станция“;
- Паун Илиев - „Строителен техник - строителство и архитектура 4(5) квалификационна
група за отговорност, ръководност и изпълнение на работа по наряд съгласно правилник
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за безопасност при работа. Експерт по контрол на качеството. Координатор по ЗБУТ.
Професионален опит:-6 год. технически ръководител - контрол по качество. Изпълнени
обекти: - Преустройство на съществуваща триетажна сграда в информационен център в
почивна станция“.
От цитираната в ЕЕДОП на участника информация, не е посочен документ за
завършен курс за КБЗ или еквивалент и за удостоверение за контрол върху качеството на
изпълнение на строителството или еквивалентно на лицата.
Информацията в ЕЕДОП на участника трябва да бъде представена така, че да може
да се установи съответствие с поставеното от възложителя изискване и да отговаря на
указанията на АОП и да е изразена в електронно подписан ЕЕДОП (виж констатация №1
и №3 от настоящия протокол).
Отделно от горното и на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, комисията
единодушно взе решение участника да представи и доказателства - заверени копия
на документи за лицата които декларира, че са на негово разположение. От
документите, комисията трябва да може да установи съответствие с поставените
от Възложителя изисквания за декларираните - координатор по безопасност и
здраве и отговорник по контрола на качеството, като относно поставеното
изискване за опит участникът мож е да представи заверени копия на документи трудови или осигурителни книжки, автобиографии или други документи, от които
да са видни декларираните обстоятелства и съответствието им с поставените
изисквания.
III.
Относно оферта с вх. № 53-2459-1/11.02.2019 г. от 10:00 ч. на участника
„Вертикал 90" ЕООД, с ЕИК: 202596960; с адрес: град Габрово, п.к. 5300, ул.
„Народна воля“. № 19, телефон: 0897952520; ел. поща: vertikal90@abv.bg. лице за
контакти - Симеон Кръстев; участващ за обособена позиция №3:
1.Участника е представил еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от управителя Симеон
Кръстев. В еЕЕДОП, е декларирал в част И. раздел „А“ и „Б“ информация за
икономическия оператор и представителство, а в раздел „В“ и „Е“, както и че няма да
ползва капацитета на други субекти и подизпълнител.
2.По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на зададените от възложителя основания за
изключване в Част III, раздели А, Б, В и Е на представения еЕЕДОП.
По отношение на изискването за годност:
В част IV: Критерий за подбор, в б .“А“ относно „Вписване в съответен
професионален регистър“, участника е отговорил с отговор „ДА“, „вписан в ЦПРС за
строежи Първа група строежи от трета до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от
ПРВВЦПРС с Протокол № 1194 от 15.11.2018.“
При направената от комисията проверка на информацията от посоченият линк, се
установи, че участника притежава изискуемата I група, пета категория, с което
удостоверява съответствие с поставеното от Възложителя изискване за годност.
3.По отношение на изискването за технически и професионални способности:
3.1 .Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по отношение на строителството изпълнено
през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично
или сходно с предмета на поръчката. Посочва се информацията, необходима да се
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установи съответствие с изискванията на възложителя. При подаване на офертата,
съответствието с изискването се декларира в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП „Технически и
професионални способности" с посочване на информация за строителството с предмет и
обем, идентични или сходни с тези на поръчката, с посочване на описание, сума, начална
дата, крайна дата и получателите.
Минимално ниво по т.1:
Участникът да е изпълнил дейност/и с предмет и обем, идентични или сходни с
тези на поръчката, за последните 5 години от датата на подаване на офертата.
Под „дейности, сходни с предмета и обема на поръчката“ следва да се разбират
следните дейности: СМР/СРР на поне една сграда без значение за нейната функционална
предназначеност и обем РЗП.
Комисията установи, че в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП „Технически и
професионални способности" на представената в еЕЕДОП от участника информация, към
т.1 а), са декларирани три обекта за изпълнени видове строителни дейности на сгради.
Информацията за обектите показва изпълнени дейности с предмет и обем, идентични или
сходни с тези на поръчката, за последните 5 години от датата на подаване на офертата, с
което участникът удостоверява съответства с поставеното от Възложителя изискване.
3.2. Съгласно документацията на обществената поръчка и обявлението за поръчка,
„Участникът следва да разполага с персонал с определена професионална компетентност
за изпълнението на поръчката.
При подаване на офертата, съответствието с изискването се декларира само в еЕЕДОП.
Участникът трябва да предостави информация в Част IV, Раздел В, „Образователна и
професионална квалификация“ от ЕЕДОП, така че да се удостовери съответствие с
минимално поставените изисквания.
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, в който е посочена професионалната компетентност на
лицата. Възложителят няма да изисква документи, които вече са му били предоставени от
участника или са му служебно известни.
Минимално ниво по т.2:
Участникът следва да разполага със минимум лица с образование, квалификация, степен,
правоспособност, опит и регистрация или еквивалентни, на както следва:
- Координатор по безопасност и здраве (КБЗ) - 1 лице - със завършен курс за КБЗ или
еквивалент, е опит като КБЗ минимум 1 година.
- Отговорник по контрола на качеството - 1 лице - Да притежава удостоверение за
контрол върху качеството на изпълнение на строителството или еквивалентно.
Професионален опит: като отговорник по контрола на качеството при изпълнение на
строителство на минимум 1 година.
Забележка: Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт!
Съгласно § 2, т.41от ЗОП: "Професионална компетентност" е наличието на знания,
получени чрез образование ш и допълнителна квалификация, и/ш и на умения, усвоени в
процеса на упражняване на определена длъжност ш и позиция в изпълнение на трудови,
служебни ш и граждански правоотношения. “
От представената в ЕЕДОП информация, комисията установи, че участникът е декларирал
в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП „Технически и професионални способности", в т. 2), че
разполага с три лица:
Боян Колев - Технически ръководител на обекта;
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Симеон Кръстев, Отговорник по контрола на качеството - Сертификат № 2163
от 12.07.2017 г. издаден от център за професионално обучение към PC на ТПК гр. Велико
Търново ЕООД, 4 години професионален опит;
Антон Кръстев, Координатор по безопасност и здраве - Сертификат № 2176
от 12.06.2017г. „МЕДИКО— ЕООД, 25 години професионален опит.
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, и с оглед равнопоставеност меж ду
участниците, комисията единодушно взе решение участника да представи и
доказателства - заверени копия на документи за лицата които декларира, че са на
негово разположение. От документите, комисията трябва да може да установи
съответствие с поставените от Възложителя изисквания за декларираните координатор по безопасност и здраве и отговорник по контрола на качеството, като
относно поставеното изискване за опит участникът може да представи заверени
копия на документи - трудови или осигурителни книжки, автобиографии или други
документи, от които да са видни декларираните обстоятелства и съответствието
им с поставените изисквания.

IV.
Относно оферта с вх. № 5300-1346-1/11.02.2019 г. от 10:41 ч. на участника
"Стройко" ООД, с ЕИК: 107564549; с адрес: град Велико Търново, 5000, ул. „Ниш“,
№ 7, ет.З телефон; 062 605 471; факс: 062 623 924; ел. поща: info@stroiko.net, лице за
контакти - Иван Трайков; участващ за обособена позиция №1:
1. Участника е представил еЕЕДОП, подписан с електронните подписи на Емил Иванов и
Иван Трайков - управители. В еЕЕДОП, участника е декларирал в част И. раздел „А“ и „Б“
информация за икономическия оператор и за представител на икономическия оператор, а
в раздел „В“ и „Е“, че няма да ползва капацитета на други субекти и подизпълнител.
2. По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на зададените от възложителя основания за изключване
в Част III, раздели А, Б, В и Г на представения еЕЕДОП.
По отношение на изискването за годност:
В еЕЕДОП, част IV, раздел А, „Вписване в съответния професионален регистър“,
участникът е посочил национална база данни където се съдържа съответната информация.
При направената от комисията проверка на информацията от посоченият линк, се
установи, че участника притежава изискуемата I група, четвърта и пета категория, с което
удостоверява съответствие с поставеното от Възложителя изискване за годност.
3.По отношение на изискването за технически и професионални способности:
3.1
.Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по отношение на строителството изпълнено
през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично
или сходно с предмета на поръчката. Посочва се информацията, необходима да се
установи съответствие с изискванията на възложителя. При подаване на офертата,
съответствието с изискването се декларира в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП „Технически и
професионални способности" с посочване на информация за строителството с предмет и
обем, идентични или сходни с тези на поръчката, с посочване на описание, сума, начална
дата, крайна дата и получателите.
Минимално ниво по т.1:
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Участникът да е изпълнил дейност/и с предмет и обем, идентични или сходни с
тези на поръчката, за последните 5 години от датата на подаване на офертата.
Под „дейности, сходни с предмета и обема на поръчката“ следва да се разбират
следните дейности: СМР/СРР на поне една сграда без значение за нейната функционална
предназначеност и обем РЗП.“
Комисията установи, че в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП „Технически и
професионални способности" на представената в еЕЕДОП от участника информация, се
съдържа описание на изпълнени дейност/и - СМР/СРР на четири сгради с предмет и обем,
идентични или сходни с тези на поръчката. За всеки от обекти е посочен периода на
изпълнение от където се установява че същите са изпълнени през последните 5 години от
датата на подаване на офертата. Посочени са стойностите на изпълнените дейности и
получателите им. С така представена информация, участникът декларира съответствие е
поставеното от Възложителя съответствие за критерий за подбор относно изпълнените
дейност/и с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5
години от датата на подаване на офертата.
3.2.
Съгласно документацията на обществената поръчка и обявлението за поръчка,
„Участникът следва да разполага с персонал с определена професионална компетентност
за изпълнението на поръчката.
При подаване на офертата, съответствието с изискването се декларира само в
еЕЕДОП. Участникът трябва да предостави информация в Част IV, Раздел В,
„Образователна и професионална квалификация“ от ЕЕДОП, така че да се удостовери
съответствие с минимално поставените изисквания.
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, в който е посочена професионалната
компетентност на лицата. Възложителят няма да изисква документи, които вече са му
били предоставени от участника или са му служебно известни.
Минимално ниво по т.2:
Участникът следва да разполага със минимум лица с образование, квалификация, степен,
правоспособност, опит и регистрация или еквивалентни, на както следва:
- Координатор по безопасност и здраве (КБЗ) - 1 лице - със завършен курс за КБЗ или
еквивалент, е опит като КБЗ минимум 1 година.
- Отговорник по контрола на качеството - 1 лице - Да притежава удостоверение за
контрол върху качеството на изпълнение на строителството или еквивалентно.
Професионален опит: като отговорник по контрола на качеството при изпълнение на
строителство на минимум 1 година.
Забележка: Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт!
Съгласно § 2, т.41от ЗОП: "Професионална компетентност" е наличието на знания,
получени чрез образование или допълнителна квалификация, и/или на умения, усвоени в
процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови,
служебни ш и граждански правоотношения. “
От представената в ЕЕДОП информация, комисията установи, че участникът е
декларирал в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП „Технически и професионални способности", в
т. 2), че разполага с три лица:
Даниел Петков- Технически ръководител на обекта;
инж. Силвия Димитрова, експерт „Контрола по качеството“, Сертификат
Рег.№ 2362/26.04.2018 г. Сертификат „Контрол върху качеството на изпълнение на
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строителството и за контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни
продукти със съществените изисквания за безопасност” ЦПО "Микс" Професионален
опит - 36 г.;
Александър Александров, Координатор по безопасност и здраве Сертификат Рег.№2360/26.04.2018г. ЦПО „МИКС” - „Координатор по безопасност и
здраве в строителството” Професионален опит - 4 г.;
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, и с оглед равнопоставеност меж ду
участниците, комисията единодушно взе решение участника да представи и
доказателства - заверени копия на документи за лицата които декларира, че са на
негово разположение. От документите, комисията трябва да може да установи
съответствие с поставените от Възложителя изисквания за декларираните координатор по безопасност и здраве и отговорник по контрола на качеството, като
относно поставеното изискване за опит участникът може да представи заверени
копия на документи - трудови или осигурителни книжки, автобиографии или други
документи, от които да са видни декларираните обстоятелства и съответствието
им с поставените изисквания.

V. Относно оферта с вх. № 5300-22498-1/11.02.2019 г. от 15:24 ч. на участника ЕТ
„АС-СТРОЙ - Янко Славчев”, с ЕИК: 131204831; с адрес: град Самоков, 2000, ул.
„Христо Максимов“, № 29, телефон: 0896 840 712; факс: 0722 60 967: ел. поща:
ianko slavchev@abv.be, лице за контакти - Янко Славчев; участващ за обособена
позиция №2:
1. Участника е представил еЕЕДОП, подписан с електронен подпис на Янко Славчев физическо лице търговец. В еЕЕДОП, участника е декларирал в част И. раздел „А“ и „Б“
информация за икономическия оператор и за представител на икономическия оператор, а
в раздел „В“ и „Е“, че няма да ползва капацитета на други субекти и подизпълнител.
2. По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на зададените от възложителя основания за изключване
в Част III, раздели А, Б, В и Е на представения еЕЕДОП.
По отношение на изискването за годност:
В част IV: Критерий за подбор, в б .“А“ относно „Вписване в съответен професионален
регистър“, участника е отговорил с отговор като е посочил съответните национални бази
данни и уеб адресите им, в които се съдържат декларираните обстоятелства - протокол №
0451 / 12.07.2012 г. първа група, строежи от трета до пета категория, удостоверение №
TV-011240, срок на валидност - 30.09.2019 г. пета група, отделни видове СМР,
удостоверение № TV-007740, срок на валидност - 30.09.2019 г.
При направената от комисията проверка на информацията от посоченият линк, се
установи, че участника притежава изискуемата I група, четвърта и пета категория, с което
удостоверява съответствие с поставеното от Възложителя изискване за годност.
3.По отношение на изискването за технически и професионални способности:
3.1.У частникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по отношение на строителството изпълнено
през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично
или сходно с предмета на поръчката. Посочва се информацията, необходима да се
установи съответствие с изискванията на възложителя. При подаване на офертата,
съответствието с изискването се декларира в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП „Технически и
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професионални способности" с посочване на информация за строителството с предмет и
обем, идентични или сходни с тези на поръчката, с посочване на описание, сума, начална
дата, крайна дата и получателите.
Минимално ниво по т.1:
Участникът да е изпълнил дейност/и с предмет и обем, идентични или сходни с тези на
поръчката, за последните 5 години от датата на подаване на офертата.
Под „дейности, сходни с предмета и обема на поръчката“ следва да се разбират следните
дейности: СМР/СРР на поне една сграда без значение за нейната функционална
предназначеност и обем РЗП.“
Комисията установи, че в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП „Технически и професионални
способности" на представената в еЕЕДОП от участника информация, в подраздел 1а)
„Само за обществените поръчки за с т р о и т е л с т в о участникът е декларирал
информация за седем сгради. За всяка от тях участника е представил описание на
изпълнени дейност/и - СМР/СРР с предмет и обем, идентични или сходни с тези на
поръчката. За всеки от обекти е посочен периода на изпълнение от където се установява
че същите са изпълнени през последните 5 години от датата на подаване на офертата.
Посочени са стойностите на изпълнените дейности и получателите им. С така представена
информация, участникът декларира
съответствие с поставеното от Възложителя
съответствие за критерий за подбор относно изпълнените дейност/и с предмет и обем,
идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 години от датата на подаване
на офертата.
3.2. Съгласно документацията на обществената поръчка и обявлението за поръчка,
„Участникът следва да разполага с персонал с определена професионална компетентност
за изпълнението на поръчката.
При подаване на офертата, съответствието с изискването се декларира само в еЕЕДОП.
Участникът трябва да предостави информация в Част IV, Раздел В, „Образователна и
професионална квалификация“ от ЕЕДОП, така че да се удостовери съответствие с
минимално поставените изисквания.
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, в който е посочена професионалната компетентност на
лицата. Възложителят няма да изисква документи, които вече са му били предоставени от
участника или са му служебно известни.
Минимално ниво по т.2:
Участникът следва да разполага със минимум лица с образование, квалификация, степен,
правоспособност, опит и регистрация или еквивалентни, на както следва:
- Координатор по безопасност и здраве (КБЗ) - 1 лице - със завършен курс за КБЗ или
еквивалент, с опит като КБЗ минимум 1 година.
- Отговорник по контрола на качеството - 1 лице - Да притежава удостоверение за
контрол върху качеството на изпълнение на строителството или еквивалентно.
Професионален опит: като отговорник по контрола на качеството при изпълнение на
строителство на минимум 1 година.
Забележка: Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт!
Съгласно § 2, т.41от ЗОП: "Професионална компетентност" е наличието на знания ,
получени чрез образование или допълнителна квалификация, и/ш и на умения, усвоени в
процеса на упражняване на определена длъжност ш и позиция в изпълнение на трудови,
служебни ш и граждански правоотношения. “
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От представената в ЕЕДОП информация, комисията установи, че участникът е
декларирал в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП „Технически и професионални способности", в
т. 2), че разполага с три лица:
Александър Мишев- Технически ръководител;
инж. Александър Пейков, Лице контрола по качеството с опит като такъв - 6
години; удостоверение за контрол по качеството № 29/21.01.2019 г.
Янко Славчев, Координатор по безопасност и здраве с опит като такъв - 12
години, удостоверение за Координатор по ЗБУТ, № 14/15.02.2019 г.
Декларираната информация съответствие на поставеното от Възложителя
изискване за разполагане с минимум лица с образование, квалификация, степен,
правоспособност, опит и регистрация или еквивалентни.
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, и с оглед равнопоставеност меж ду
участниците, комисията единодушно взе решение участника да представи и
доказателства - заверени копия на документи за лицата които декларира, че са на
негово разположение. От документите, комисията трябва да мож е да установи
съответствие с поставените от Възложителя изисквания за декларираните координатор по безопасност и здраве и отговорник по контрола на качеството, като
относно поставеното изискване за опит участникът може да представи заверени
копия на документи - трудови или осигурителни книжки, автобиографии или други
документи, от които да са видни декларираните обстоятелства и съответствието
им с поставените изисквания.

VI. Относно оферта с вх. № 5300-757-2/11.02.2019 г. от 16:03 ч. на участника „Стима”
ООД, с ЕИК: 104035947; с адрес: град Велико Търново, п.к. 5000, ул. ,,П. К. Яворов“,
№ 34, офис №3, телефон: 062 627 979; факс: 062 624 042, ел. поща: stima@mail.bg,
лице за контакти - Стоян Стоянов; участващ за обособена позиция №3:
1. Участника е представил еЕЕДОП, подписан с електронните подписи на:
- Стоян Стоянов -управител и съдружник;
- Рачо Рачев-управител и съдружник;
- Маргарита Малчева-съдружник;
- Георги Цанев-управител и съдружник,
съгласно информация в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ.
В еЕЕДОП, участника е декларирал в част И. раздел „А“ и „Б“ информация за
икономическия оператор и за представители на икономическия оператор, а в раздел ,,В‘' и
„Е“, че няма да ползва капацитета на други субекти и подизпълнител.
2. По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на зададените от възложителя основания за изключване
в Част III, раздели А, Б, В и Е на представения еЕЕДОП.
3.По отношение на изискването за годност:
В еЕЕДОП, част IV, раздел А, „Еой е вписан в съответния професионален и търговски
регистър“, участникът е посочил - „Удостоверение № I - EV 015749 с обхват на
изпълнение на строежи Първа група, от първа до пета категория,съгл.чл.137,ал.1 от ЗУЕ“
национална база данни където се съдържа съответната информация и уеб адрес.
Комисията извърши проверка на декларираната от участника информация и
установи съответствие с поставените от Възложителя изисквания за годност.
4.По отношение на изискването за технически и професионални способности:
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4.1.Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по отношение на строителството изпълнено
през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично
или сходно с предмета на поръчката. Посочва се информацията, необходима да се
установи съответствие с изискванията на възложителя. При подаване на офертата,
съответствието с изискването се декларира в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП „Технически и
професионални способности" с посочване на информация за строителството с предмет и
обем, идентични или сходни с тези на поръчката, с посочване на описание, сума, начална
дата, крайна дата и получателите.
Минимално ниво по т.1:
Участникът да е изпълнил дейност/и с предмет и обем, идентични или сходни с тези на
поръчката, за последните 5 години от датата на подаване на офертата.
Под „дейности, сходни с предмета и обема на поръчката“ следва да се разбират следните
дейности: СМР/СРР на поне една сграда без значение за нейната функционална
предназначеност и обем РЗП.“
Комисията установи, че в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП „Технически и
професионални способности" на представената в еЕЕДОП от участника информация, в
подраздел 1а) „Само за обществените поръчки за строителство:“ участникът е
декларирал информация за две сгради. За всяка от тях участника е представил изпълнени
дейност/и - СМР/СРР с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. За
всеки от обекти е посочен краен срок на изпълнението, от където се установява, че същите
са изпълнени през последните 5 години от датата на подаване на офертата. Посочени са
стойностите на изпълнените дейности и получателите им. С така представена
информация, участникът декларира
съответствие с поставеното от Възложителя
съответствие за критерий за подбор относно изпълнените дейност/и с предмет и обем,
идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 години от датата на подаване
на офертата.
4.2. Съгласно документацията на обществената поръчка и обявлението за поръчка,
„Участникът следва да разполага с персонал с определена професионална компетентност
за изпълнението на поръчката.
При подаване на офертата, съответствието с изискването се декларира само в еЕЕДОП.
Участникът трябва да предостави информация в Част IV, Раздел В, „Образователна и
професионална квалификация“ от ЕЕДОП, така че да се удостовери съответствие с
минимално поставените изисквания.
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, в който е посочена професионалната компетентност на
лицата. Възложителят няма да изисква документи, които вече са му били предоставени от
участника или са му служебно известни.
Минимално ниво по т.2:
Участникът следва да разполага със минимум лица с образование, квалификация, степен,
правоспособност, опит и регистрация или еквивалентни, на както следва:
- Координатор по безопасност и здраве (КБЗ) - 1 лице - със завършен курс за КБЗ или
еквивалент, с опит като КБЗ минимум 1 година.
- Отговорник по контрола на качеството - 1 лице - Да притежава удостоверение за
контрол върху качеството на изпълнение на строителството или еквивалентно.
Професионален опит: като отговорник по контрола на качеството при изпълнение на
строителство на минимум 1 година.
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Забележка: Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт!
Съгласно § 2, т.41от ЗОП: "Професионална компетентност" е наличието на знания,
получени чрез образование или допълнителна квалификация, и/или на умения, усвоени в
процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови,
служебни или граждански правоотношения. “
От представената в ЕЕДОП информация, комисията установи, че участникът е
декларирал в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП „Технически и професионални способности", в
т. 2), че разполага с:
Христо Бижев, Специалист контрола по качеството; Образование - средно
специално, специалност - Ееодезия, фотогрометрия и картография; удостоверение №
04781/25.10.2018 г., с общ трудов стаж - 20 г., в т.ч. по специалността - 1 г, 08 м.
Ееорги Цанев, Координатор по ЗБУТ, удостоверение за Координатор по
ЗБУ Т,№ 04855/25.10.2018 г., опит К Б З - 4 г. 11 м.
Комисията установи, че в информацията за лицето Христо Бижев е посочен общ
трудов стаж и стаж по специалността, (без да е ясно коя е тя), а не опита изискуем,
съгласно условията на документацията, а именно - като отговорник по контрола на
качеството при изпълнение на строителство на минимум 1 година. Така представена
информацията не съответства на изискването на Възложителя за опит на лицето определено като отговорник по контрола на качеството.
Отделно от горното и на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, комисията
единодушно взе решение участника да представи и доказателства - заверени копия
на документи за лицата които декларира, че са на негово разположение. От
документите, комисията трябва да мож е да установи съответствие с поставените
от Възложителя изисквания за декларираните - координатор по безопасност и
здраве и отговорник по контрола на качеството, като относно поставеното
изискване за опит участникът мож е да представи заверени копия на документи трудови или осигурителни книжки, автобиографии или други документи, от които
да са видни декларираните обстоятелства и съответствието им с поставените
изисквания.
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 допълнителна информация.
Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства,
които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.
Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54,
ал. 1, т. 1,2 и 7 от ЗОП новия ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат
самостоятелно да представляват участника.
Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие
по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, ЕЕДОП може да се
подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация
за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите
задължени лица.
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 протокол с констатациите в деня на публикуването му в профила на купувача.
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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.
Отговорът на участниците 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 запечатан непрозрачна
опаковка.
Информацията се адресира до председателя на комисията с посочване „Отговор на
писмо с изходящ номер“, като се посочва изходящ номер на приложното писмо за
изпращане на настоящия протокол.
Комисията приключи работа в 16,30 ч. 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.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: преЙъ /Г еорги Камарашев - Заместник-кмет
устройство на територй*Па" в Община Велико Търново;

"Строителство

и

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Пенка Й о т о в а - Директор Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ при
О бщ ин^^елико Търново;
2. Надя

Директор Дирекция „Обществени поръчки’' при Община В. Търново;

3. Ин^Мщйй6ва-$ърджиловя^Управител на “ИНВЕСТСТРОЙ 92” ЕООД гр. В. Търново;
4. Трета Марийрва - юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки” при Община В.
Търново;
5: инж. Ивайло Дачев - Главен експерт отдел „Техническа инфраструктура” при Община
В. Търновф;
6. инж. Даниех! Дончев - Главен експерт отдел „Устройство на територията” при Община
В. Търново;

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС)
2016/679.
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