
ПРОТОКОЛ № 3 

Днес 06.08.2019 г. в 14:30 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 22-1023/25.06.2019 
г. на Кмета на Община Велико Търново и изменена със Заповед № РД 22-1272/06.08.2019 г. на 
Кмета на Община Велико Търново, продължи разглеждането на офертата, постъпила във връзка 
с участие в обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура с предмет: 
„Изграждане на система от подземни контейнери за битови отпадъци на територията 
на гр. Велико Търново", открита с Решение РД 24-60 от 20.05.2019 г. на Кмета на Община 
Велико Търново, публикувано на дата 23.05.2019 г. в Регистъра на обществените поръчки на 
АОП под ID 912551, с публикувано обявление с ID 912552 на дата 23.05.2019 г. в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП, с уникален номер в РОП 00073-2019-0021, с адрес на профила 
на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-
kupuvacha/679. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. Георги Камарашев - Заместник-кмет "Строителство и устройство на 
територията" в Община Велико Търново; 
И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Мирослава Цонева - Главен експерт в отдел „Околна среда" в Дирекция „Строителство и 
устройство на територията" в Община Велико Търново; 
2. Нели Любенова - Старши експерт в отдел „Околна среда" в Дирекция „Строителство и 
устройство на територията" в Община Велико Търново; 
3. инж. Даниел Дончев - Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура" в Дирекция 
„Строителство и устройство на територията" в Община Велико Търново; 
4. Мая Тодорова - Старши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 
Търново; 

Съгласно Заповед № РД 22-1272/06.08.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, на 
мястото на Зорница Кънчева - Началник отдел „Околна среда" в Дирекция „Строителство и 
устройство на територията" в Община Велико Търново, като член на комисията е определена 
Мирослава Цонева - Главен експерт в отдел „Околна среда" в Дирекция „Строителство и 
устройство на територията" в Община Велико Търново. 

Преди започване работата на комисията Мирослава Цонева подписа декларация по чл. 
103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. 

В изпълнение на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП с приложно писмо от 17.07.2019 г. комисията 
изпрати по куриер на участника в процедурата протокол № 2 от 17.07.2019 г. от работата на 
комисията, който в същия ден беше публикуван и в Профила на купувача на адрес: 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/679. 

Съгласно получената обратна разписка протоколът е получен от участника на дата както 
следва: 

№ Наименование на 
участника 

Писмо с изх. 
№ и дата 

Получен 
протокол от 
участника 

на дата 

Краен срок за 
получаване на 
допълнителни 

документи, 
съгласно чл. 54, 
ал. 9 от ППЗОП 

Постъпил в Община 
Велико Търново 

отговор с вх. № и дата 

1. „Инженерингова 
компания Сити 
Газ" ЕООД 

Изх. № 53-
2671-1/ 

17.07.2019 г. 

18.07.2019 г. 25.07.2019 г. Отговор с вх. № 53-
2648-2/22.07.2019 г. 
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Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на отговора на участника: 
1. Отговор с вх. № 53-2648-2/22.07.2019 г. на „Инженерингова компания Сити Газ" 

ЕООД, с ЕИК 201219383, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. 
„Захари Стоянов" № 14, ет. 1, an. 1, тел.: 042/656 565, 0888 701 290, e-mail: info@sity-gas.eu, 
лице за контакти: Мирослав Ангелов, съдържа следното: 

1.1. CD - съдържащ Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) - 1 
бр., подписан с ел.подпис от Мирослав Ангелов, в качеството му на управител и едноличен 
собственик на капитала на „Инженерингова компания Сити Газ" ЕООД. 

На основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на 
допълнително представените документи относно съответствието на участника с изискванията 
към личното състояние и критериите за подбор. 

Констатации относно съответствието на участника с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя след получаване на 

допълнителни документи от участника: 
Комисията пристъпи към разглеждане на документите за подбор на участника, в т.ч. и 

допълнително представените документи, изискани с протокол № 2 на комисията от дата 
17.07.2019 г., относно съответствието на участника с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор: 

I. Относно оферта с вх. № 53-2648-1/24.06.2019 г., 15:34 ч. на „Инженерингова 
компания Сити Газ" ЕООД, с ЕИК 201219383, със седалище и адрес на управление: гр. 
Стара Загора, ул. „Захари Стоянов" № 14, ет. 1, an. 1, тел.: 042/656 565, 0888 701 290, е-
mail: info@sity-gas.eu, лице за контакти: Мирослав Ангелов. 

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация в офертата 
на „Инженерингова компания Сити Газ" ЕООД, описани в Протокол № 1, заедно с 
допълнително представения еЕЕДОП с отговор с вх. № 53-2648-2/22.07.2019 г. (описан в 
настоящия протокол), комисията се обедини единодушно, че участникът е представил всички 
изискуеми документи и е налице съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя. 

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

По отношение на изискванията към личното състояние на участника 
„Инженерингова компания Сити Газ" ЕООД: 

Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и чл. 55, 
ал. 1, т. 1 от ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, липсата 
на свързаност с друг участник по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на 
Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП и чл. 107, 
т. 4 от ЗОП и липсата на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията 
и за отнемане на незаконно придобитото имущество, чрез представяне на еЕЕДОП, подписан с 
ел.подпис от Мирослав Ангелов - управител и едноличен собственик на дружеството. 

Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал в еЕЕДОП, че при изпълнение на поръчката ще използва 

подизпълнител в лицето на „Планекс Инфраструктура" ЕООД, като ще възложи 20% от 
дейностите на него, а именно: Разчистване на площадката, ограждане, обезопасяване на обекта; 
Изкопни работи, извозване и депониране на земни маси до 10 км; Доставка и изготвяне на 
нивелирана пясъчна подложка; Монтаж на бетонова шахта; Доставка и изготвяне на обратен 
насип и уплътняване; Възстановяване на настилките около съоръжението; 

Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица. 
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По отношение на изискванията за технически и професионални способности: 
1. Съгласно документацията за обществена поръчка, участникът трябва да е изпълнил 

минимум дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката: „За 
идентичен ши сходен предмет с тези на поръчката се разбира „доставка и монтаж на 
подземни контейнери за събиране на отпадъци". Възложителят не поставя изискване за 
минимачен обем. " 

Участника е представил изискуемата информация в част IV: Критерий за подбор, в буква 
В: Технически и професионални способности от еЕЕДОП. В представения еЕЕДОП. е 
декларирал следните извършени дейности от конкретния вид: „Проектиране, изпълнение на 
строително - монтажни работи, доставка и монтаж на подземни контейнери за разделно 
събиране на отпадъци на територията на община Бургас" - изпълнени за 2 години -47 
подземни контейнера.; Стойност: 1 166 399,00 лв.; Начална дата: 20.03.2017 г.; Крайна дата: 
17.06.2019 г.; Получател Община Бургас. Съответствието с поставените минимални изисквания 
се установява, чрез представената информация от участника в еЕЕДОП. 

2. Съгласно документацията за обществена поръчка, участникът следва да разполага със 
минимум лица с образование, квалификация, степен, правоспособност, опит и регистрация или 
еквивалентни, на както следва: - Ръководител на проекта - 1 лице: Квалификация - Висше 
образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър" или еквивалент със 
специалност в някое от следните професионални направления: технически или природни науки, 
екология или еквивалентна; За еквивалентни се считат специалностите от областите: 
„Технически науки" или „Природни науки, математика и информатика". Специфичен 
професионален опит: Минимум 1 проект или дейност в областта на изграждането на системи 
за събиране на отпадъци в градска среда. Посочените области на висше образование са 
съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, 
утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентна образователна степен, придобита в 
чужбина, в области еквивалентни на посочените специалности. - Технически ръководител - 1 
лице - Да има квалификация „строителен инженер", „архитект" или „строителен техник", 
съгласно чл. 163а от ЗУТ или еквивалентна; Едно физическо лице може да изпълнява 
функциите само на един експерт! 

Участникът е посочил, че разполага с персонал и с ръководен състав с професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. Съответствието с поставяните минимални 
изисквания към персонала и ръководния състав се установява, чрез представената информация 
в част IV: Критерий за подбор, в буква В: Технически и професионални способности от 
еЕЕДОП. В представения еЕЕДОП, е декларирал следните лица с които се удостоверява 
съответствието с поставените от Възложителя изисквания: 

- Ръководител на проекта - Деница Нанева. Квалификация - Висше образование, 
Образователно-квалификационна степен „бакалавър", специалност - Екология и опазване на 
околната среда, Професионална квалификация - Еколог, Диплома № 636/2011 г., Серия ТрУ-
2011, издадена от Тракийски университет - Стара Загора. Специфичен професионален опит: 
При работата си в „Екоколект" АД е участвала в дейността на дружеството по цялостно 
изграждане на системи за разделно събиране на отпадъци, чрез монтирането контейнери за 
разделно събиране на отпадъци в Пловдив, Стара Загора, Габрово, Асеновград и др. От май 
2015 г. до настоящият момент е на постоянен трудов договор в „ИК Сити газ" ЕООД. Нейната 
работа е в областта на цялостно изграждане на системи за разделно събиране на отпадъци, чрез 
монтирането контейнери за разделно събиране на отпадъци, вкл. за доставката на фирмата ни за 
гр.Белград, Сърбия и за Скопие, Македония. Обект 1: Доставка на контейнери за разделно 
събиране на отпадъци : 180 броя надземни и 250 броя подземни с ръчно или хидравлично 
обслужване, Възложител - „МИ-ГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ" ДОО Обект 2: „Проектиране, изпълнение 
на строително - монтажни работи, доставка и монтаж на подземни контейнери за разделно 
събиране на отпадъци на територията на община Бургас" 

- Технически ръководител - инж. Иван Николов, квалификация „Строителен инженер 
по промишлено и гражданско строителство", Диплома № 0414/1996 от ВВИСУ "Любен 
Каравелов"- гр. София, на трудов договор. 
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Съгласно предварително обявените условия и чл. 66, ал.2 от ЗОП, подизпълнителите 
трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, 
който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

По отношение на изискванията към личното състояние на подизпълнителя 
„Планекс Инфраструктура" ЕООД: 

Участникът е представил еЕЕДОП от подизпълнителя „Планекс Инфраструктура" ЕООД 
в който са декларирани липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 
от ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, липсата на 
свързаност с друг участник по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на 
Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП и чл. 107, 
т. 4 от ЗОП и липсата на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията 
и за отнемане на незаконно придобитото имущество, подписан с ел.подпис от Кристиян 
Дешков - управител и едноличен собственик на дружеството. 

Към заявлението си за участие, участникът е представил и Декларация за съгласие като 
подизпълнител от Кристиян Дешков, в качеството му на управител и едноличен собственик на 
капитала на „Планекс Инфраструктура" ЕООД, в която са описани поетите от подизпълнителя 
задължения/дейности при изпълненото на поръчката. 

По отношение на изискванията за технически и професионални способности на 
подизпълнителя „Планекс Инфраструктура" ЕООД: 

Комисията като направи преценка на критериите за подбор и с оглед на дейностите, 
които ще изпълнява подизпълнителя, съобразно вида и дела от поръчката, установи 
съответствие на същия с представената от него в еЕЕДОП информация в част IV: Критерий за 
подбор, в буква В: Технически и професионални способности. 

В представения еЕЕДОП от „Планекс инфраструктура" ЕООД, в Част IV „Критерии за 
подбор", Раздел В „Технически и професионални способности", „Образователна и 
професионална квалификация" е посочено 1 лице - „ Технически ръководител - инж. Петър 
Минчев Петров Магистър, Специалност - „Промишлено и гражданско строителство", 
Диплома № 002426/28.07.1995 от ВВИСУ "Любен Каравелов "- гр. София, на трудов Договор''. 

Предвид това, че дейностите които ще извършва подизпълнителя са: „Разчистване на 
площадката, ограждане, обезопасяване на обекта; Изкопни работи, извозване и депониране на 
земни маси до 10 км; Доставка и изготвяне на нивелирана пясъчна подложка; Монтаж на 
бетонова шахта; Доставка и изготвяне на обратен насип и уплътняване; Възстановяване на 
настилките около съоръжението", комисията единодушно решава, че той отговаря на 
критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълнява. 

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, комисията единодушно 
решава, че участник „Инженерингова компания Сити Газ" ЕООД отговаря на изискванията 
за лично състояние и на критериите за подбор и допуска участника до етап разглеждане на 
техническото предложение и проверка за съответствие с предварително обявените изисквания. 
Решението комисията взе след като представените документи и информация лично се 
разгледаха от всеки един от комисията съобразно компетентността си. 

Комисията продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане на техническите 
предложения от офертите на допуснатите участници за съответствие с минимално изискуемото 
съдържание посочено в документацията по реда на постъпване на офертите. 

Констатации относно съответствието на техническите предложения с 
предварително обявените условия. 

I. Относно оферта с вх. № 53-2648-1/24.06.2019 г., 15:34 ч. на „Инженерингова 
компания Сити Газ" ЕООД, с ЕИК 201219383, със седалище и адрес на управление: гр. 
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Стара Загора, ул. „Захари Стоянов" № 14, ет. 1, an. 1, тел.: 042/656 565, 0888 701 290, е-
mail: info@sity-gas.eu, лице за контакти: Мирослав Ангелов. 

Комисията подложи на обстоятелствен анализ представената информация, като 
установи, че по отношение на офертата на участника са налице следните обстоятелства: 

Участникът е представил Техническо предложение включващо: 
- CD - 1 бр. съдържащ Приложение 1 към Образец № 3 Предложение за изпълнение на 

поръчката; 
- Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП по Образец № 3, подписано и 

подпечатано от Мирослав Ангелов в качеството си на управител и представляващ 
„Инженерингова компания Сити Газ" ЕООД - 2 стр., стр.8-9; 

- Приложение 1 към Образец № 3 Предложение за изпълнение на поръчката - подписано 
и подпечатано от Мирослав Ангелов в качеството си на управител и представляващ 
„Инженерингова компания Сити Газ" ЕООД - 15 стр., стр. 10-24; 

Комисията пристъпи към прилагане на чл. 56, ал.2 от ППЗОП и извърши проверка 
на офертата в съответствие с предварително обявените условия в обществената поръчка. 

Комисията след анализ на съдържащата се информация в техническото предложение на 
участник „Инженерингова компания Сити Газ" ЕООД установи, че офертата на участника 
съответства на предварително обявените условия. 

Комисията установи, че предложението за изпълнение на поръчката съдържа минимално 
изискуемата информация. Участникът подробно е представил своята концепция и предложение 
за изпълнение на предмета на поръчката. Детайлно е описал техническите преимущества на 
предлаганите от него подземни контейнери, функционалните и естетическите им 
характеристики, като се е съобразил с техническата спецификация и изискванията на 
възложителя. Представил е и графични материали на предложението си. Предложението 
отговаря на изискванията на възложителя по отношение на техническите им преимущества, 
функционалните и естетически им характеристики посочени в техническата спецификация. 

Сроковете, които участникът предлага и се ангажира при изпълнение на 
поръчката са следните: 

- Срок за изпълнение на всяко конкретно възлагане 45 /четиридесет и пет/ 
календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо. 

- Гаранционен срок на предлаганите подземни контейнери 72 /седемдесет и два/ 
месеца, считано от датата на въвеждането в експлоатация и подписване на двустранен приемо-
предавателен протокол. 

- Срок за представяне на проекта 15 /петнадесет/ календарни дни, считано от датата 
на получаване възлагателното писмо; 

- Срок на доставка на контейнерите - 20 /двадесет/ календарни дни, считано от 
датата на одобрение на проекта от възложителя; 

- Срок за монтаж на подземни контейнери - 10 /десет/ календарни дни, считано от 
доставката на контейнерите. 

Предложените от участника срокове отговарят на условията и изискванията на 
Възложителя. Техническото предложение съдържа всички необходими приложения. 

Въз основа на направените по горе констатации, комисията допуска до етап отваряне на 
ценово предложение оферта с вх. № 53-2648-1/24.06.2019 г., 15:34 ч. на „Инженерингова 
компания Сити Газ" ЕООД, с ЕИК 201219383, със седалище и адрес на управление: гр. 
Стара Загора, ул. „Захари Стоянов" № 14, ет. 1, an. 1, тел.: 042/656 565, 0888 701 290, е-
mail: info@sity-gas.eu, лице за контакти: Мирослав Ангелов. 

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 
поръчки във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане 
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на система от подземни контейнери за битови отпадъци на територията на гр. Велико 
Търново", комисията реши: 

Отваряне и оповестяване на ценовите предложения да се извърши на дата 09.08.2019 г. 
от 09:30 часа в сградата на Община Велико Търново. При отварянето на плика с предлаганата 
цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени 
представители, както и представители средствата за масово осведомяване. 

Участниците ще бъдат уведомени чрез публикуване на съобщение на профила на 
купувача, предварително оповестен на участниците с откриване на процедурата за възлагане на 
обществена поръчка https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/679. 

Комисията приключи работа в 15:30 часа. 
Настоящият протокол се състави в един екземпляр. 

) 
КОМИСИЯ в състав: | 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/ проф. Георги Камарашев - Заместник-кмет "Строителство и устройство на територията" в Община 
Велико Търново / 

И ЧЛЕНОВЕ: 

/ Мирослава Цонева - £лавен експерт дотдел „Околна среда'' в Дирекция „Строителство и устройство 
на територията" в Община Велико Търново / 

/ Нели Любенова! - Старши експерт в отдел „Околна среда" в Дирекция „Строителство и устройство на 
терито£>й-ята" в Орщцна Велико Търново / 

/ инж. ̂ Дани ел Дончев - Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура" в Дирекция 
„Строителство и устройство на територията" в Община Велико Търново / 

/ Мая Тодоро 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.




