
ПРОТОКОЛ № 2 

Днес 20.06.2019 г. в 14:00 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 22-741/09.05.2019 
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: 
„СМР по изграждане или ремонти на сгради и прилежащите им пространства, находящи 
се на територията на Община Велико Търново, по обособени позиции:" 

Обособена позиция № 1: „СМР по изграждане на сградата и прилежащите 
пространства на ДЕТСКА ГРАДИНА "ШАРЕНИЯТ ЗАМЪК" гр. Велико Търново", открита 
с Решение РД 24-40 от 29.03.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, публикувано на дата 
01.04.2019 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП под ID 904910, с публикувано 
обявление с ID 904917 на дата 01.04.2019 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП, с 
уникален номер в РОП 00073-2019-0015, с адрес на профила на купувача на Община Велико 
Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/661. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев - Директор на Дирекция „Строителство и устройство на 
територията" в Община Велико Търново; 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. арх. Николай Миладинов - Главен експерт в отдел „Устройство на територията" в Дирекция 
„Строителство и устройство на територията" в Община Велико Търново; 
2. инж. Даниел Дончев - Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура" в Дирекция 
„Строителство и устройство на територията" в Община Велико Търново; 
3. Ина Минчева-Кърджилова - Управител на „Инвестстрой - 92" ЕООД; 
4. Надя Петрова - Директор на Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико Търново; 
5. Русанка Александрова - Главен юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община 
Велико Търново; 
6. Мая Тодорова - Старши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 
Търново; 

Комисията започна да разглежда и анализира представените оферти. Комисията в 
изпълнение на чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, започна обсъждане относно съответствието на 
участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя. 

КОНСТАТАЦИИ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 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. № 53-992-1/07.05.2019 г., 10:51 ч. на „Бибо 69" ЕООД, с ЕИК 
201949560, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, 
Софарма Бизнес Тауърс - Мецанин, ет.2, офис 116, тел.: 0893 339363, e-mail: 
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bibo691td@gmaiI.com, лице за контакти: Тодор Димитров, подадена за Обособена позиция 
№ 1 - ,.CMP по изграждане на сградата и прилежащите пространства на ДЕТСКА 
ГРАДИНА "ШАРЕНИЯТ ЗАМЪК" гр. Велико Търново" 

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

I. Съгласно предварително обявените условия в документацията, в офертата на 
участника, като първи подред документ следва да приложи Опис на представените 
документите, съдържащи се в офертата, подписан от управляващия и представляващ 
участника съгласно актуалната му регистрация или от изрично упълномощен негов 
представител - по Образец № 1. Образеца не е задължителен и цели улеснение на 
участниците. В документите и информацията представена от участника, няма Опис на 
представените документите, документът е задължителен за представяне, като в документацията 
за възлагане на обществена поръчка има приложен образец за улеснение на участниците, като 
не е задължително следване на същия формат, но е задължително представянето му като 
документ. 

II. Оферта с вх. № 53-1863-2/07.05.2019 г., 13:27 ч. на „Кота 2001" ООД, с ЕИК 
130642168, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Лечебен извор" № 1 и адрес за 
кореспонденция гр. София, бул. „Никола Вапцаров" № 23, тел.: 02 868 92 61; 02 868 9412; 
e-mail: kota2001@abv.bg, лице за контакти: Георги Димов, подадена за Обособена позиция 
№ 1 - „СМР по изграждане на сградата и прилежащите пространства на ДЕТСКА 
ГРАДИНА "ШАРЕНИЯТЗАМЪК"гр. Велико Търново" 

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

1. В представения от участника еЕЕДОП, в част II: Информация за икономическия 
оператор, буква А, в поле: Когато е приложимо, посочете съответната обособена позиция или 
позиции, за която(които) икономическият оператор желае да направи оферта, участникът е 
посочил „Обособена позиция №1-"Инженеринг (проектиране и строителство) за сграда с 
административен адрес гр. София, район „Люлин", бл. 016", която не е предмет на 
настоящата процедура. 

2. Комисията установи, че за отговорник по контрола на качеството участникът е 
определил инж. Кристин Маргаритис, с посочено Удостоверение № 02/17.05.2018 г. за 
преминат курс „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за 
съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените 
изисквания за безопасност". Видно от представената информация в ЕЕДОП на стр. 21 
валидността на Удостоверение № 02/17.05.2018 г. за преминат курс „Контрол върху 
качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите 
строителни продукти със съществените изисквания за безопасност" е от дата 17.05.2018 г. до 
17.05.2019 г. и към датата на заседанието на комисията документа не е валиден. Предвид 
констатираното обстоятелство и с оглед принципа за равнопоставеност участника трябва да 
посочи информация, от която да е видно, че посоченото лице за „отговорник по контрола на 
качеството" разполага с валидно удостоверение или еквивалентно в съответствие с поставеното 
минимално изискване за разполагане с „удостоверение за контрол върху качеството за 
изпълнение на строителството или еквивалентно". 

На следващо място от така представената информация за „отговорник по контрола на 
качеството" не се установява съответствие с поставянето минимално изискване: 
„Професионален опит: като отговорник по контрола на качеството при изпълнение на 
строителството на минимум един въведен в експлоатация строителен обект". 

За инж. Кристин Маргаритис се сочи опит като технически ръководител на въведен в 
експлоатация строеж, но не и опит като отговорник по контрола на качеството при изпълнение 
на строителството на минимум един въведен в експлоатация строителен обект. 
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III. Оферта c вх. № 53-2581-1/07.05.2019 г., 14:20 ч. на „Рендстрой" ЕООД, е ЕИК 
203918478, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Страхил № 6, вх.2, ет.23, 
тел.: 0887 493220, e-mail: rendstroi@gmail.com, лице за контакти: Стефан Димитров, 
подадена за Обособена позиция M l - „CMP по изграждане на сградата и прилежащите 
пространства на ДЕТСКА ГРАДИНА "ШАРЕНИЯТЗАМЪК" гр. Велико Търново" 

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

1. В представения от участника еЕЕДОП, в част II: Информация за икономическия 
оператор, буква А, в поле: Когато е приложимо, посочете съответната обособена позиция или 
позиции, за която(които) икономическият оператор желае да направи оферта, участникът не е 
посочил информация за наименованието на обособената позиция, за която участва. 

2. В представения от участника еЕЕДОП, в част III: Информация за икономическия 
оператор, буква Г: Специфични национални основания за изключване, участникът е посочил 
отговор „Не", но в поле Код е посочил: „За „Рендстрой" ЕООД не са налице обстоятелства 
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). За „Рендстрой" ЕООД не са 
налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото имущество „ Рендстрой" ЕООД не е свързано с друг 
участник в процедурата във връзка с чл. 101, cm. 11 от ЗОП, във връзка с чл. 107, т.4 от ЗОП". 

При така посочени и декларирани обстоятелства, свързани с националните основания за 
отстраняване, участникът не е декларирал наличието или липата на обстоятелствата по: 

- чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП само 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. 219 
- 252 от НК; престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи - чл. 
254а -255а от НК и чл. 256-260 НК и 

- чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП за нарушенията 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 
нарушенията по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или 
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен, които също имат характер на национално 
основание за изключване и се декларират в Част III, Раздел Г „Специфични национални 
основания за изключване". 

В съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на 
настоящия протокол участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или 
липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, 
които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената 
информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок 
за получаване на оферти. 

Възможността по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП се прилага и за подизпълнителите и третите 
лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, 
когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на 
възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение. 
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Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, 
т. 1, 2 и 7 от ЗОП новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат 
самостоятелно да представляват участника. 

След изтичането на срока от 5 работни дни, комисията ще проведе заседание за 
разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на 
участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 

Съгласно чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията уведомява участниците, като им изпраща 
протокола с констатациите в деня на публикуването му в профила на купувача. 

Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участниците представят на комисията 
съответните документи или информация в срок от 5 (пет) работни дни от получаването на 
настоящия протокол. 

Отговори, постъпили в деловодството на Община Велико Търново след изтичане 
на срока няма да се разглеждат от комисията. При изпращане по пощата с препоръчано 
писмо или по куриер, участникът следва да се съобрази с последната дата за постъпване на 
отговора. 

Отговорите 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 запечатана непрозрачна опаковка върху която, освен 
идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail, се изписва: 

О Т Г О В О Р 

На писмо с изх. № / 2019 г. 
До инж. Динко Кечев - Директор на Дирекция „Строителство и устройство на 

територията" в Община Велико Търново, Председател на комисията, определена от Кмета на 
Община Велико Търново по обществена поръчка с предмет: „СМР по изграждане или 
ремонти на сгради и прилежащите им пространства, находящи се на територията на 
Община Велико Търново, по обособени позиции:" 
Обособена позиция № 1: „СМР по изграждане на сградата и прилежащите пространства 
на ДЕТСКА ГРАДИНА "ШАРЕНИЯТ ЗАМЪК" гр. Велико Търново", с уникален номер в 
РОП: 00073-2019-0015 

От участник: ЕИК 
Адрес за кореспонденция: град: Пощенски код 
Улица , вх № , ет 
Телефон: факс: 
Електронна поща 
Лице за контакти: 

ДА СЕ ОТВОРИ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА 
определена от Кмета на Община Велико Търново по обществена поръчка с предмет: 

„СМР по изграждане или ремонти на сгради и прилежащите им пространства, 
находящи се на територията на Община Велико Търново, по обособени позиции:" 
Обособена позиция № 1: „СМР по изграждане на сградата и прилежащите пространства 
на ДЕТСКА ГРАДИНА "ШАРЕНИЯТ ЗАМЪК" гр. Велико Търново" 
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Комисията приключи работа в 16:30 часа и насрочи следващо заседание след получаване 
на отговорите на участниците по констатациите в настоящия протокол. 

Настоящият протокол се състави в един екземпляр и в съответствие с чл. 54, ал. 8 от 
ППЗОП ще бъде публикуван на профила на купувача на Община Велико Търново на адрес: 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/661. 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/ инж. Динко Кечев - I T u r e " ' m n uc> T u n ^ m a „Строителство и устройство на територията" в Община 
Велико Търново / ^ 

/ иладинов/- Главен експерт в отдел „Устройство на територията" в Дирекция 
с територията" в Община Велико Търново / 

/ и 1 Дончев - Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура" в Дирекция 
„Строителство и У С Т П О Й С Т В О на теоитопията" в Община Велико Търново / 

/ Иуй"мииирп!>-чърджило управител на „Инвестстрой - 92" ЕООД / 

/ Ру(жнка А л ^ а н д р о в а - Главен юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 
Търново/ 

И Ч Л Е Н 0 В | Г 

/ Ь^адакПет^овд/ - Директор на Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико Търново / 

/ Мая ;а - Старци експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико Търново / 
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.




