ПРОТОКОЛ № 1
Днес, 12.02.2019 г., в 14:00 часа, в заседателна зала - 302 в сградата на Община Велико
Търново, 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, започна 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 М ихаил“, 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 - ЬЦрз://\у\¥\у.уеИкоtarnovo.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. сГО
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 ГО 887713 в Регистъра на
обществените поръчки на АОП,
КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. Георги Камарашев - Заместник-кмет "Строителство и устройство на
територията" в Община Велико Търново;
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. Грета 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 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.
Председателят на комисията изчете Заповед РД 22-259/12.02.2019 г„ 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. Комисията да класира участниците
по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия“.
Комисията да проведе заседание на дата 12.02.2018 г. от 14:00 часа в заседателна зала в
сградата на Община Велико Търново.
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Всички действия на комисията да бъдат протоколирани, като резултатите от работата да
бъдат отразени в доклад. Докладът на основание чл. 106, ал.1 от ЗОП, да бъде представен на
Възложителя за утвърждаване, като към него да бъдат приложени протоколите от работата на
комисията и всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, заедно с цялата
документация по процедура с горепосочения предмет.
На заседанието на комисията присъстваха Теодора Костадинова - пълномощник на
„Вертикал 90“ ЕООД и Симеон Кръстев - „Вертикал 90“ ЕООД които удостовериха присъствието
си с попълване на протокол. Попълнена е декларация за отказване подписването на Техническо
предложение и Плик „Предлагани ценови параметри“ на всички оферти.
Постъпили са седем оферти, а именно:
- 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: sevsem@ abv.bg, лице за контакти: Севдалин Севданов, участващ
за обособена позиция №1;
- оферта с вх. № 53-2432-1/28.01.2019 г. от 16:21 ч. на участника "Кубар строй" ЕООД, с ЕИК:
203362298; с адрес: град София, пощ. код: 1618, ул. Голям Братан, вх. № 8, ет.З, ап.6, телефон:
0885402420, факс: няма, ел. поща: киЬаг51тоу@,gmail.com. лице за контакти: инж. Валентин
Александров, участващ за обособена позиция № 1 и №2;
- 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.bg, участващ за обособена позиция №2;
- 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;
- оферта с вх. № 5300-1346-1/11.02.2019 г. от 10:41 ч. на участника "Стройко" ЕООД, 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:
- 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.bg, лице за контакти - Янко
Славчев; участващ за обособена позиция №2;
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;
Комисията отвори запечатаните непрозрачни опаковки на подадените оферти по реда на
тяхното постъпване.
Комисията в съответствие с чл. 54, ал. 3 от ППЗОП оповести съдържанието на офертите,
както следва:
I.
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: sevsem@ abv.bg, лице за контакти: Севдалин Севданов, участващ
за обособена позиция №1, съдържа:
Папката с документи и информация има следното съдържание:
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1.
Опис на представените документи - образец № 1, подписан и подпечатан от С. Севдановуправител на "Севсем" ЕООД;
2.
С Б - еЕЕДОП - 1 брой;
3.
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - на
хартия - оригинал, подписан и подпечатан - 20 стр.;
4.
Г р а ф и к - 1 стр.;
5.
Техническо предлож ение/О ф ерта- 1 стр.;
6.
Техническо предложение, по чл. 39, ал.З, т.1 от ППЗОП - образец № 3.1,подписано от С.
Севданов - управител и подпечатано - от стр. 3 - до стр. 4;
7.
Работна програма за изпълнение на предмета на обществената поръчка, оригинал, подписан
от С. Севданов - управител и подпечатан - от стр. 1 до стр. 60;
8.
График - 1 стр.;
9.
Удостоверения от ЦПРС и талони - заверени копия - 4 стр.;
10.
Сертификати - БДС ЕЫ 1БО 9001:2015, БДС ЕК 1БО 14001:2015; ВБ ОНБАБ 18001:2007 заварени копия - 3 стр.;
11.
Застрахователна полица издадена от ЗК Уника АД за професионална отговорност на лицата
по чл. 137, ал.1, т.З от ЗУТ и приложение - заверени копия - 10 стр.;
12.
Диплома на Канчо Колев - заверено копие - 1 стр.;
13.
Удостоверение № 757 от 03.12.2015 г. на инж. Ваньо Бужев - заверено копие - 1 стр.;
14.
Сертификат № 2184-001/21.01.2014 г. на Севдалин Севданов - заверено копие - 1 стр.;
15.
Удостоверение за професионално обучение № 2184-001/21.01.20104 г. на Севдалин
Севданов - заверено копие - 1 стр.;
16.
Декларация по чл. 97 (5) от ППЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54 (1), т.(, 2 и 7 от
ЗО П -оригинал, подписана и подпечатана - 1 стр.;
17.
Декларация по чл. 97 (5) от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 54, (1), т.3-5 от ЗОП оригинал, подписана и подпечатана - 2 стр.;
18.
Декларация на основание чл. 59 (1) т.З от ЗМИП във връзка с чл. 3 (5) от ППЗМИП оригинал, подписана и подпечатана - 2 стр.;
19.
Декларация по чл. 3, т.8 и чл. 4 от Закон за икономическите и финансови отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях
лица и техните действителни собственици - оригинал, подписана и подпечатана - 2 стр.;
20.
Декларация по чл. 66, ал.1 от ЗОП - оригинал, подписана и подпечатана - 1 стр.;
21.
Декларация по чл. 101 (11) от ЗОП - оригинал, подписана и подпечатана - 1 стр.;
22.
Декларация за съгласие с клаузите на приложение проект на договор - 2 бр. - оригинал,
подписана и подпечатана - 2 стр.;
23.
Декларация за съгласие със срока на валидност на офертата - оригинал, подписана и
подпечатана - 1 стр.;
24.
Декларация за съгласие от субекта на данните - оригинал, подписана и подпечатана - 2 стр.;
Плик „Предлагани ценови параметри“.
II. Оферта е вх. № 53-2432-1/28.01.2019 г. от 16:21 ч. на участника "Кубар строй" ЕООД, с
ЕИК: 203362298; с адрес: град София, пощ. код: 1618, ул. Голям Братан, вх. № 8, ет.З, ап.6,
телефон: 0885402420, факс: няма, ел. поща: kubarstroy@ gmail.com, лице за контакти: инж.
Валентин Александров, участващ за обособена позиция № 1 и №2:
Комисията пристъпи към отваряне на опаковката на участника, при което установи следното:
В опаковката се съдържа:
1. Образец №1 - Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал.З от ППЗОП,
оригинал, подписан и подпечатан - стр. 1-2;
2. диск,
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3. ЕЕДОП (на хартия) - подписан, и подпечатан - от стр. 1-17;
4. Декларация за съгласие от субекта на данни - Приложение №2 - оригинал, подписан и
подпечатан - стр. 18-19,
5. Техническо предложение по чл. 39, ал.З, т.1 от ППЗОП - Образец № 3.1 - за 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 - 50 стр.;
6. Линеен график, график на работна ръка, график на влаганите материали и график на
механизацията за ОП № 1 - 4 стр.;
7. Техническо предложение по чл. 39, ал.З, т.1 от ППЗОП - Образец № 3.2 - за Обособена
позиция №2 - Възстановяване на покрива на Основно училище „Димитър Благоев“, гр.
Велико Търново - 46 стр.;
8. Линеен график, график на работна ръка, график на влаганите материали и график на
механизацията за ОП № 2 - 4 стр.;
9. Каталог;
10. Плик „Предлагани ценови параметри“ за 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;
11. Плик „Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция №2 - Възстановяване на
покрива на Основно училище „Димитър Благоев“, гр. Велико Търново;
Съгласно Обявлението за поръчка, в раздел II. 1.6) Разделяне на обособени позиции; на
условието „Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции“ е маркиран отговора- „Да“, а
на условието „Оферти могат да бъдат подавани за“ е маркиран отговора - „само една обособена
позиция“.
Видно от съдържанието на опаковката участника - "Кубар строй" ЕООД е представил
оферта за две обособени позиции, а именно за:
- 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.
Условието за участие в поръчката в „само за една обособена позиция“ е императивно и с
него е следвало да се съобрази участника.
Съгласно условията на чл. 107, т.2 б. „а“ от ЗОП - „Освен на основанията по чл. 54, и 55
възложителят отстранява от процедурата:
2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия на поръчката“,
поради което комисията единодушно решава да предложи участника за отстраняване от
последващо участие в процедурата.
III. 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.bg, участващ за обособена позиция №2, съдържа:
Папката с документи и информация има следното съдържание:
1. дискове - 2 бр. - техническо предложение и ЕЕДОП;
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2. Опис на представените документи - образец № 1, оригинал, подписан и подпечатан на
"Инфострой" ООД - 18 стр.;
3. ЕЕДОП (на хартия) - подписан, и подпечатан - от стр. 19-40;
4. Удостоверение от ЦПРС - заверено копие - 41 стр. ;
5. Сертификат 180 9001:2015 - заверено копие - 42 стр.;
6. Декларация за съгласие от субекта на данни - Приложение №2 - оригинал, подписан и
подпечатан - стр. 43-44,
7. Техническо предложение - образец № 3.2, подписано и подпечатано от Стефка Василева управител- от стр. 45 - до стр. 46;
8. Декларация че в случа, че се налага да бъде извършена промяна/замяна на определен вид
материал в конкретната позиция от КСС то при промяна/замяна, качеството/техническите
характеристики на новия вид материал ще са по-добри, а единичната цена за съответната позиция
ще остане същата или по-ниска от съответната цена по договора - оригинал, подписан и
подпечатан - 47 стр.;
9. Линеен календарен граф ик- оригинал, подписан и подпечатан - 48 стр.;
10. Технология за изпълнение - оригинал, подписан и подпечатан - от стр. 49 до стр. 71;
11. Списък с оборудване, съоръжение и машини - - оригинал, подписан и подпечатан - стр. 72;
12. Диплома за завършено висше образование на Красимир Кръстев - заверено копие - 73 стр.
Плик „Предлагани ценови параметри“.
IV. 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, съдържа:
Папката с документи и информация има следното съдържание:
1. Опис на представените документи - образец № 1, подписан и подпечатан от Симеон
Кръстев - управител на " Вертикал 90" ЕООД - 2 стр.;
2. Сертификат № 2163/12.07.2017 г. издадена на Симеон Кръстев на тема: Контрол върху
качеството на изпълнение на строителството и за съответствие със съществените изисквалия на
влаганите в строежите строителни продукти - заверено копие - 1 стр.;
3. Сертификат № 2176/12.06.2017 г. издаден на Антон Кръстев - за успешно завършил курс
„Безопасност и здраве при работа“ съгласно чл. 6, ал.1, т.З от Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г.
„За условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и
служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд“ на МТСП
и чл. 281 от Кодекса на труда за обучение на лица провеждащи инструктаж по безопасност и
здраве при работа - заверено копие - 1 стр.;
4. Декларация за съгласие от субекта на данни - Приложение №2 - оригинал, подписан и
подпечатан - 3 стр.,
5. Образец № 5 Банкова гаранция за изпълнение на договор за възлагане на обществена
поръчка с предмет: - непопълнена - 2 стр.;
6. Образец № 6 - Банкова гаранция за авансово плащане по договор за обществена поръчка непопълнена - 1 стр.;
7. Диск с надпис линеен план график - 1бр.;
8. Образец № 3.3 - Техническо предложение по чл. 39, ал.З, т.1 от ППЗОП - оригинал,
подписан и подпечатан - 2 стр.;
9. Работна програма организация на работа - от стр. 3 до стр. 78 (съгласно опис Образец №1) —
оригинал, подписан и подпечатан;
10. План график - 1 стр.;
11. График на материалите - 1 стр.;
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Плик „Предлагани ценови параметри“.
Видно от описа на представените документи, в същия липсва представена декларация, с
която се декларира, че в случай че се налага да бъде извършена промяна/замяна на определен вид
материал в конкретната позиция от КСС, то при тази промяна/замяна, качеството/техническите
характеристики на новия вид материал ще са по-добри, а единичната цена за съответната позиция
ще остане същата или по-ниска, от съответната цена по договора. Наличието на изискуемата
декларация ще бъде проверена на друг по-късен етап от работата на комисията.
V. 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, съдържа:
1. Главна страница - 1 стр.;
2. Диск - 2 бр.;
3. Опис на представените документи - образец № 1, подписан и подпечатан от Иван Трайков управител на „Стройко" ООД - 2 стр.;
4. Декларация за съгласие от субекта на данни - 2 бр. - Приложение №2 - оригинал,
подписани от Иван Трайков и Емил Иванов и подпечатани - 4 стр.;
5. Образец № 3.1. - Техническо предложение по чл. 39, ал.З, т.1 от ППЗОП - оригинал,
подписан и подпечатан - 2 стр.;
6. Работна програма за изпълнение на обекта - оригинал, подписан, и подпечатан - от стр. 10до стр. 59, с приложени:
- линеен календарен план - график и диаграма на работната ръка за обект: ДГ „Звездица“ с.
Шемшево - оригинал, подписан и подпечатан от представляващия участника - от стр. 60 - до стр.
63;
- график на вложените материали и оборудване за обект: ДГ „Звездица“ с. Шемшево оригинал, подписан и подпечатан от представляващия участника - от стр. 64 - до стр. 69;
- линеен календарен план - график и диаграма на работната ръка за обект: ДГ „Ивайло“ гр.
В. Търново - оригинал, подписан и подпечатан от представляващия участника - от стр. 70 - до стр.
75;
- график на вложените материали и оборудване за обект: ДГ „Ивайло“ гр. В. Търново оригинал, подписан и подпечатан от представляващия участника - от стр. 76 - до стр. 81;
- линеен календарен план - график и диаграма на работната ръка за обект: ОУ „П. Р.
Славейков“ гр. В. Търново - оригинал, подписан и подпечатан от представляващия участника - от
стр. 82 - до стр. 83;
- график на вложените материали и оборудване за обект: ОУ „П. Р. Славейков“ гр. В.
Търново - оригинал, подписан и подпечатан от представляващия участника - от стр. 84 - до стр.
85;
- декларация, с която се декларира, че в случай че се налага да бъде за извършена
промяна/замяна на определен вид материал в конкретната позиция от КСС, то при тази
промяна/замяна, качеството/техническите характеристики на новия вид материал ще са по-добри,
а единичната цена за съответната позиция ще остане същата или по-ниска, от съответната цена по
договора. - оригинал, подписан, и подпечатан - стр.86
7.Плик „Предлагани ценови параметри“.
VI. 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.bg, лице за
контакти - Янко Славчев; участващ за обособена позиция №2, съдържа:
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1. Д и с к - 1 б р .;
2. Опис на представените документи - образец № 1, подписан и подпечатан от Янко Славчев управител на ЕТ „АС-СТРОЙ - Янко Славчев”- 2 стр.;
3. Декларация, с която се декларира, че в случай че се налага да бъде за извършена
промяна/замяна на определен вид материал в конкретната позиция от КСС, то при тази
промяна/замяна, качеството/техническите характеристики на новия вид материал ще са по
добри, а единичната цена за съответната позиция ще остане същата или по-ниска, от
съответната цена по договора. - оригинал, подписан, и подпечатан - 1 стр.;
4. Декларация за съгласие от субекта на данни - 1 бр. - Приложение №2 - оригинал,
подписани от Янко Славчев- 2 стр.;
5. Образец № 3 .2 - Техническо предложение по чл. 39, ал.З, т.1 от ППЗОП, оригинал, подписан
и подпечатан от представляващия участника - стр. 1-2;
- график на влаганите материали, оборудване и механизация в натуралните им количества
предвидени за изпълнение отразяващо периода на оползотворяването им; диаграма на работната
ръка и подробен линеен график за изпълнение на предвидените в поръчката дейности - 3 листа,
подписани и подпечатани.
- Предложение за изпълнение на поръчката по чл. 39, ал.З („б“) от ППЗОП в съответствие с
техническите спецификации и изискванията на възложителя посочени в документацията оригинал, подписан и подпечатан от представляващия участника - оригинал, подписан и
подпечатан от представляващия участника - от стр. 3-до стр. 83;
- декларация, с която се декларира, че в случай че се налага да бъде за извършена
промяна/замяна на определен вид материал в конкретната позиция от КСС, то при тази
промяна/замяна, качеството/техническите характеристики на новия вид материал ще са по-добри,
а единичната цена за съответната позиция ще остане същата или по-ниска, от съответната цена по
договора. - оригинал, подписан, и подпечатан, оригинал, подписан и подпечатан от
представляващия участника - стр.84;
Плик „Предлагани ценови параметри“.
VII.
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, съдържа:
1 .Д и ск - 1 бр.;
1. Опис на представените документи - образец № 1, подписана и подпечатана - 2 стр.;
2. Декларация за съгласие от субекта на данни -П риложение №2 - оригинал, подписани и
подпечатан - 2 стр.;
3. Удостоверение от ЦПРС и талон -заверено копие - стр.З;
4. Застрахователна полица издадена от ЗК „Лев инс“ АД - заверено копие - 1 стр.;
5. Референция издадена от Стима ООД на Христо Бижев, че е назначен на длъжност
технически ръководител в „Стима“ ООД - оригинал, подписан и подпечатан - стр.5;
6. Удостоверение № 04781/25.10.2018 г. издадено на Христо Бижев, че е завършил курс на
обучение за отговорници по качеството на тема: „Контрол върху качеството на изпълнение
на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти с
основните изисквания за безопасност“ с валидност до 26.10.2019 г. - заверено копие - стр.
6;
7. Професионална автобиография за длъжност от техническия екип: Координатор по
безопасност и здраве, на Георги Цанев, с посочен трудов стаж ЗБУТ: 05 г. 05 м. - оригинал,
подписан от лицето - стр. 7-8;
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8. Удостоверение № 04855/25.10.2018 г. издаден на Георги Цанев за завършил курс
„Координатор по безопасност и здраве по време на проектирането и координатор по
безопасност и здраве по време на строителството“ валидно до 26.10.2019 г. - заверено копие
- стр.9;
9. Сертификати Е>11БО 9001:2015и ЕК 1БО 14001:2015 - заверени копия - стр. 10-11;
10. Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обект „Основен ремонт, реконструкция и
възстановяване църква „Свети Теодор Стратилат“ УПИ П-434, кв. 55 по ПУП на с. Полски
Сеновец - заверено копие - стр. 12;
11. Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - Приложение № 15 за
строеж: „Основен ремонт, реконструкция и възстановяване на църква „Свети Теодор
Стратилат“ - заверено копие от стр. 13-21;
12. Референция издадена от Църква „Св. Теодор Стротират с. Полски Сеновец на „Стима“ ООД
- заверено копие - стр. 22;
13. Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - Приложение № 15 за
строеж: „Основен ремонт, реконструкция и възстановяване на църква „Свети Йоан Рилски“
- заверено копие от стр. 23-30;
6. Образец № 3.3. - Техническо предложение по чл. 39, ал.З, т.1 от ППЗОП, оригинал,
подписан и подпечатан от представляващия участника - стр. 31-32;
7. Предложение за изпълнение на поръчката по чл. 39, ал.З („б“) от ППЗОП в съответствие с
техническите спецификации и изискванията на възложителя посочени в документацията оригинал, подписан и подпечатан от представляващия участника - оригинал, подписан и
подпечатан от представляващия участника - от стр. 33-до стр. 125;
- декларация, с която се декларира, че в случай че се налага да бъде за извършена
промяна/замяна на определен вид материал в конкретната позиция от КСС, то при тази
промяна/замяна, качеството/техническите характеристики на новия вид материал ще са по
добри, а единичната цена за съответната позиция ще остане същата или по-ниска, от
съответната цена по договора. - оригинал, подписан, и подпечатан, оригинал, подписан и
подпечатан от представляващия участника - стр. 126;
- линеен календарен график - оригинал, подписан и подпечатан от представляващия
участника - стр. 127;
- диаграма на работната ръка - оригинал, подписан и подпечатан от представляващия
участника - стр. 128;
- график на вложените материали и оборудване - оригинал, подписан и подпечатан от
представляващия участника - стр. 129.
Плик „Предлагани ценови параметри“.
При отварянето на офертите стриктно се приложи чл. 54, ал.З и 4 от ППЗОП на допуснатите
оферти. След отваряне на запечатаните непрозрачни опаковки, комисията извърши проверка за
наличието на плик „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на комисията подписаха
техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ .

Председателя на комисията на основание чл. 51, ал.4, т.1 от ППЗОП определя следния
прогнозен график за работа на комисията:
1.
Най-късно до 30.04.2019 г„ всеки от членовете на комисията трябва лично да разгледа
документите и информацията в офертата 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 архив на отдел
ОП, където офертата е на разположение на членовете на комисията за преглед и анализ.

2. Най-късно на дата 30.05.2019 г. комисията трябва да проведе заседание за да обсъди и
изготви протоколи за съответствието на участника 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 17.06.2019 г. комисията трябва да проведе заседание, на което да
разгледа допълнително представените документи относно съответствието на участника с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, ако е приложимо, и да разгледа
техническите предложения на допуснатия участник за съответствие с предварително обявените
условия.
4. Дата за отваряне на ценовите предложения най-късно до: 17.06.2019 г., преди която дата
се планира всеки от комисията да разгледа подробно всяка една от постъпилите в срока оферти и
да изгради своето мнение относно съответствието с предварително обявените условия.
Комисията приключи работа в 15:30 часа
Настоящият пг'г,'гг,™ п ^ ^ а в и в един екземпляр.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. 1 сор1 и Камарашев - Заместник-кмет "Строителство и устройство на
територията" в Община Велико Търново;
И ЧЛЕНОВЕ:

га - Директор Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ при Община

2. Надя П ^ б о в а - Дицектоо Дирекция „Обществени поръчки” при Община В. Търново;

3.«Йна М и01^ва/Кърджило^а-Управител на “ИНВЕСТСТРОЙ 92” ЕООД гр. В. Търново;

4. Трета Маринова - юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки” при Община В. Търново;

Главен експерт отдел „Техническа инфраструктура” при Община В.

6. инж. Дай^ел дЬнчев - Главен експерт отдел „Устройство на територията” при Община В.
Търново;
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Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

