
ПРОТОКОЛ № 3 

Днес, 21.08.2019 г., в 10:00 часа, в заседателна зала в сградата на Община Велико 
Търново, Комисията по чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във 
връзка с чл. 51, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 
(ППЗОП), назначена със Заповед № РД 22-1231 от 29.07.2019 г. на Кмета на Община 
Велико Търново, продължи разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие 
в обществена поръчка чрез провеждане на публично състезание с предмет: „Подмяна 
на отоплителната инсталация в детска градина „Пламъче" гр. Дебелец, Община 
Велико Търново", с публикувано Решение с ID 918973 и Обявление за поръчка с ID № 
918976 на дата 27.06.2019 г., с Решение за одобряване на обявление за изменение или 
допълнителна информация с ID: 920376, с уникален номер в РОП- 00073-2019-0033, и с 
адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/690/. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пенка Игнатова- Директор на Дирекция „Образование, младежки 
дейности и спорт" в Община Велико Търново 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. инж. Ивайло Дачев- Главен експерт в Отдел „Техническа инфраструктура" в Община 
Велико Търново 
2. Василена Георгиева - Младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община 
Велико Търново 

В изпълнение на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията изпрати по куриер на всички 
участници в процедурата Протокол № 2 от 01.08.2019 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/690. 

Преди да разгледа постъпилия отговор, комисията извърши проверка за спазване 
на срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП (5 работни дни) за участника, по отношение на когото 
е констатирано несъответствие или липса на информация и установи следното: 

№ Наименование на 
участника 

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 „Полюс-ТМ" ЕООД, 
ЕИК: 114038567 

08.08.2019 г. Неприложимо Неприложимо 
С Протокол № 2/01.08.2019 г. 
комисията е констатирала 
съответствие на участника с 
изискванията към личното 
състояние и критериите за 
подбор. 
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2 „Факторинг 9000" ООД, 
ЕИК: 147053854 

07.08.2019 г. 14.08.2019 г. Постъпил отговор от 
участника на 09.08.2019 г. 

3 „Стройко" ООД, ЕИК: 
107564549 

07.08.2019 г. Неприложимо Неприложимо 
С Протокол № 2/01.08.2019 г. 
комисията е констатирала 
съответствие на участника с 
изискванията към личното 
състояние и критериите за 
подбор. 

Комисията установи, че отговорът от „Факторинг 9000" ООД е постъпил в срока 
по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. 

Комисията пристъпи към отваряне на отговора на „Факторинг 9000" ООД: 
1. Отговор от 09.08.2019 г. на „ФАКТОРИНГ 9000" ООД, ЕИК: 147053854, със 

седалище и адрес на управление- гр. Бургас, п. к. 8000, пл. „Св. Св. Кирил и 
Методий" № 5, тел.: 0888 804 956, e-mail: factoring9000@dir.bg, лице за контакт: 
Никола Бозаджиев, съдържа следното: 
1.1. Електронен носител- флаш- памет, съдържаща еЕЕДОП- 1 бр.; 
1.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и 
подпечатан, 21 стр. 

I. Констатации относно съответствието на участниците с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя след 
получаване на допълнителни документи от участниците: 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, 
в т.ч. и допълнително представените документи, изискани с Протокол № 2 на комисията 
от дата 01.08.2019 г., относно съответствието на участниците с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор: 

1. Относно документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от оферта с вх. № 53-2682-
1 от 24.07.2019 г., 09:48 ч., на „ПОЛЮС-ТМ" ЕООД, ЕИК: 114038567, със седалище 
и адрес на управление- гр. София, п. к. 1336, ж. к. Люлин, ул. „329" № 6, тел.: 0888 
289 928, e-mail: sofia@polustm.com, лице за контакт: Антон Георгиев. 

С Протокол № 2 от 01.08.2019 г. комисията констатира, че участникът е 
представил всички изискуеми документи и е налице съответствие на участника с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

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

По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът е декларирал липсата на основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, 

т. 1-7 от ЗОП 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 електронен подпис 
от Антон Георгиев - управител и едноличен собственик на капитала. 
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Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма 

намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители. 

По отношение на изискванията за годност (правоспособност) за упражняване 
на професионална дейност: 

„ПОЛЮС-ТМ" ЕООД е вписан в Централния професионален регистър на 
строителя с Протокол № 0560/ 04.07.2013 г. за трета група строежи и притежава 
Удостоверение № III- TV 003737. Участникът е декларирал в Част IV, Раздел А от 
еЕЕДОП информация, в съответствие с изискването, като същата беше потвърдена и от 
публичния национален регистър, поддържан на страницата на КСБ: 
https://register.ksb.bg/. 

По отношение на изискванията за технически и професионални способности: 
„ПОЛЮС-ТМ" ЕООД покрива изискването за опит в строителство с предмет, 

идентичен или сходен с този на обществената поръчка за последните пет години от 
датата на подаване на офертата, за доказването на който участникът е попълнил Част IV, 
Раздел В от еЕЕДОП, където е посочено едно изпълнено строителство с попълване на 
описание, стойност, начална и крайна дата и получател. 

„ПОЛЮС-ТМ" ЕООД разполага с персонал с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката- посочено е едно лице- проектант с пълна 
проектантска правоспособност по част ОВК. За доказване участникът е попълнил 
необходимата информация в Част IV, Раздел В от еЕЕДОП. Информацията беше 
потвърдена и от публичния национален регистър, поддържан на страницата на КИИП: 
http://www.kiip.bg/register. 

2. Относно документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от оферта с вх. № 5300-
17597-1/ 24.07.2019 г. от 09:48 часа на „ФАКТОРИНГ 9000" ООД, ЕИК: 147053854, 
със седалище и адрес на управление- гр. Бургас, п. к. 8000, пл. „Св. Св. Кирил и 
Методий" № 5, тел.: 0888 804 956, e-mail: factoring9000@dir.bg, лице за контакт: 
Никола Бозаджиев. 

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация по 
чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от опаковката на „ФАКТОРИНГ 9000" ООД (описани в Протокол 
№ 1), заедно с допълнително представените документи с отговора на участника (описани 
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: 
Участникът е декларирал липсата на основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, 

т. 1-7 от ЗОП 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 електронен подпис 
от Никола Бозаджиев, в качеството му на управител. 
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Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма 

намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители. 

По отношение на изискванията за годност (правоспособност) за упражняване 
на професионална дейност: 

„ФАКТОРИНГ 9000" ООД е вписан в Централния професионален регистър на 
строителя с Протокол № 0046/ 22.05.2008 г. за трета група строежи и притежава 
Удостоверение № III- TV 000729. Участникът е декларирал в Част IV, Раздел А от 
еЕЕДОП информация, в съответствие с изискването, като същата беше потвърдена и от 
публичния национален регистър, поддържан на страницата на КСБ: 
https://register.ksb.bg/. 

По отношение на изискванията за технически и професионални способности: 
„ФАКТОРИНГ 9000" ООД покрива изискването за опит в строителство с предмет, 

идентичен или сходен с този на обществената поръчка за последните пет години от 
датата на подаване на офертата, за доказването на който участникът е попълнил Част IV, 
Раздел В от еЕЕДОП, където са посочени три изпълнени строителства с попълване на 
описание, стойност, начална и крайна дата и получател. 

„ФАКТОРИНГ 9000" ООД разполага с персонал с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката- посочено е едно лице- проектант с пълна 
проектантска правоспособност по част ОВК. За доказване участникът е попълнил 
необходимата информация в Част IV, Раздел В от еЕЕДОП. Информацията беше 
потвърдена и от публичния национален регистър, поддържан на страницата на КИИП: 
http://www.kiip.bg/register. 

3. Относно документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от оферта с вх. № 5300-
1346-4/ 24.07.2019 г. от 16:20 часа на „СТРОЙКО" ООД, ЕИК: 107564549, със 
седалище и адрес на управление- област Габрово, община Трявна, гр. Трявна, п. к. 
5350, ул. „Индустриална" № 1, с адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, п. к. 
5000, ул. „Ниш" № 7, ет. 3, тел.: 062 605 471, факс: 062 623 924, e-mail: 
info@stroiko.net, лице за контакт: Иван Трайков. 

С Протокол № 2 от 01.08.2019 г. комисията констатира, че участникът е 
представил всички изискуеми документи и е налице съответствие на участника с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

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

По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът е декларирал липсата на основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, 

т. 1-7 от ЗОП 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 електронен подпис 
от Емил Иванов и Иван Трайков - управители. 

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

намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители. 
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По отношение на изискванията за годност (правоспособност) за упражняване 
на професионална дейност: 

„СТРОЙКО" ООД е вписан в Централния професионален регистър на строителя 
с Протокол № 0414/ 27.04.2012 г. за трета група строежи и разполага Удостоверение № 
III - TV 006745. Участникът е декларирал в Част IV, Раздел А от еЕЕДОП информация, 
в съответствие с изискването, като същата беше потвърдена и от публичния национален 
регистър, поддържан на страницата на КСБ: https://register.ksb.bg/. 

По отношение на изискванията за технически и професионални способности: 
„СТРОЙКО" ООД покрива изискването за опит в строителство с предмет, 

идентичен или сходен с този на обществената поръчка за последните пет години от 
датата на подаване на офертата, за доказването на който участникът е попълнил Част IV, 
Раздел В, т. 1 а) от еЕЕДОП, където е посочено едно изпълнено строителство с попълване 
на описание, стойност, начална и крайна дата и получател. 

„СТРОЙКО" ООД разполага с персонал с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката- посочено е едно лице- проектант с пълна 
проектантска правоспособност по част ОВК. За доказване участникът е попълнил 
необходимата информация в Част IV, Раздел В, т. 6) от еЕЕДОП. Информацията беше 
потвърдена и от публичния национален регистър, поддържан на страницата на КИИП: 
http://www.kiip.bg/register. 

II. Списък на участниците, допуснати до етап на разглеждане на техническо 
предложение при мотиви, отразени в настоящия протокол: 

1. „ПОЛЮС-ТМ" ЕООД, ЕИК: 114038567 
2. „ФАКТОРИНГ 9000" ООД, ЕИК: 147053854 
3. „СТРОЙКО" ООД, ЕИК: 107564549 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения от офертите 
на допуснатите участници по реда на постъпване на офертите. 

III. Констатации относно съответствието на техническите предложения с 
предварително обявените условия: 

1. Относно оферта с вх. № 53-2682-1/ 24.07.2019 г. от 09:48 часа на „ПОЛЮС-
ТМ" ЕООД, ЕИК: 114038567, със седалище и адрес на управление- гр. София, п. к. 1336, 
ж. к. Люлин, ул. „329" № 6, тел.: 0888 289 928, e-mail: sofia@polustm.com, лице за 
контакт: Антон Георгиев, комисията констатира следното: 

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на техническото предложение 
на участника. Техническото предложение на участника включва: 

1. Техническо предложение, заедно с предложение за изпълнение на поръчката-
образец № 4, подписано и подпечатано от Антон Георгиев- управител, 3 стр.; 

2. Линеен график за срока на изпълнение на предвидените в поръчката дейности, 
с приложена диаграма на работната ръка, подписани и подпечатани от Антон Георгиев-
управител. 

След анализ на техническото предложение комисията констатира, че липсва 
информация, която е задължителна за представяне, съгласно техническата 
спецификация и Раздел V, т. 3 „Изисквания за съдържание на Техническото 
предложение" от документацията за възлагане на обществената поръчка, а именно: 

Съгласно посочения раздел от документацията, техническото предложение на 
участника следва да съдържа предложение за изпълнение на поръчката по чл. 39, ал. 3, 
т. 1,6. „б" от ППЗОП в съответствие с техническата спецификация и изискванията на 
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възложителя. По-конкретно следва да бъдат посочени: описание на организацията на 
работа, включваща подход за изпълнение на всички видове работи, съгласно 
техническата спецификация и индикативната количествено- стойностна сметка, с 
приложено разпределение на техническите и човешки ресурси за реализиране на 
поръчката по видове работи; организация на персонала (с който участникът разполага и 
възнамерява да използва) и организация на техниката за изпълнението на обществената 
поръчка; методите и организацията на текущия контрол върху качеството на 
материалите, необходими при изпълнение на поръчката. 

Съгласно т. 7 от техническата спецификация „Конкретни изисквания към 
използваните съоръжения и материали" участниците следва да представят декларации за 
експлоатационни показатели или декларации за характеристиките на отоплителните 
тела, както и декларации за експлоатационни показатели и технически паспорти или 
инструкции, съдържащи техническите характеристики на циркулационните помпи и на 
контролерите за управление. 

Към техническото предложение на „ПОЛЮС-ТМ" ЕООД не са представени 
изискуемите декларации за експлоатационни показатели. Не са описани в пълнота 
организацията на работа, на персонала и на техниката за изпълнение на 
обществената поръчка. 

В предложението си за изпълнение на поръчката (т. 7 от техническото 
предложение) участникът е посочил: „При издаването на обекта ще представим всички 
Декларации за съответствие на вложените материали...". Цитираното твърдение е в 
противоречие с изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката, посочени в 
техническата спецификация, т. 6 „Изпълнение на CMP", а именно: „Изпълнителят 
предварително трябва да съгласува с Възложителя всички влагани в строителството 
материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни". 

Съгласно Раздел V, т. 3 „Изисквания за съдържание на Техническото 
предложение" от документацията за възлагане на обществената поръчка към 
техническото предложение участниците следва да приложат подробен линеен график за 
изпълнение на предвидените в поръчката дейности, заедно с диаграма на работната ръка 
и график на вложените материали, оборудване и механизация. 

Към техническото предложение на „ПОЛЮС-ТМ" ЕООД има приложен линеен 
график за изпълнение на дейностите, както и диаграма на работната ръка, но липсва 
график на вложените материали, оборудване и механизация. 

На горепосочените основания комисията единодушно се обедини, че 
техническото предложение на „ПОЛЮС-ТМ" ЕООД, за изпълнение на поръчката не 
съдържа необходимата информация, изисквана от възложителя и не отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката. 

Съгласно чл. 56, ал. 2 от ППЗОП „Комисията разглежда офертите на допуснатите 
участници и проверява за съответствието на предложенията с предварително обявените 
условия", а съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП „Ценовото предложение на участник, 
чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря." 
Цитираните правни норми не предоставят възможност на комисията в оперативна 
самостоятелност да извърши преценка при констатирано нарушение на изискванията на 
възложителя дали да отстрани участника, който го е извършил, а я задължават да го 
предложи за отстраняване. 

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията НЕ ДОПУСКА 
ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА до отваряне на ценовото му предложение и 
единодушно предлага на възложителя отстраняване на участника „ПОЛЮС-ТМ" 
ЕООД, ЕИК: 114038567 от последващо участие на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, 
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поради неизпълнение на условия, посочени в документацията и на основание чл. 107, т. 
2, буква „а" от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително 
обявените условия за изпълнение на поръчката. 

2. Относно оферта с вх. № 5300-17597-1/ 24.07.2019 г. от 09:48 часа на 
„ФАКТОРИНГ 9000" ООД, ЕИК: 147053854, със седалище и адрес на управление- гр. 
Бургас, п. к. 8000, пл. „Св. Св. Кирил и Методий" № 5, тел.: 0888 804 956, e-mail: 
factoring9000@dir.bg, лице за контакт: Никола Бозаджиев., комисията констатира 
следното: 

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на техническото предложение 
на участника. Техническото предложение на участника включва: 

1. Техническо предложение, в т. ч. и предложение за изпълнение на поръчката-
образец № 4, подписано и подпечатано от Никола Бозаджиев- управител, 2 стр.; 

2. Линеен график за срока на изпълнение на предвидените в поръчката дейности, 
с приложена диаграма на работната ръка, подписани и подпечатани от Никола 
Бозаджиев- управител. 

След анализ на техническото предложение комисията констатира, че липсва 
информация, която е задължителна за представяне, съгласно техническата 
спецификация и Раздел V, т. 3 „Изисквания за съдържание на Техническото 
предложение" от документацията за възлагане на обществената поръчка, а именно: 

Съгласно посочения раздел от документацията, техническото предложение на 
участника следва да съдържа предложение за изпълнение на поръчката по чл. 39, ал. 3, 
т. 1,6. „б" от ППЗОП в съответствие с техническата спецификация и изискванията на 
възложителя. По-конкретно следва да бъдат посочени: описание на организацията на 
работа, включваща подход за изпълнение на всички видове работи, съгласно 
техническата спецификация и индикативната количествено- стойностна сметка, с 
приложено разпределение на техническите и човешки ресурси за реализиране на 
поръчката по видове работи; организация на персонала (с който участникът разполага и 
възнамерява да използва) и организация на техниката за изпълнението на обществената 
поръчка; методите и организацията на текущия контрол върху качеството на 
материалите, необходими при изпълнение на поръчката. 

В техническото предложение липсва информация за организацията на работа, 
на персонала и на техниката за изпълнение на обществената поръчка. Участникът е 
посочил единствено сроковете, в които възнамерява да изпълни дейностите, предмет на 
обществената поръчка, както и предлаганите гаранционни срокове. 

Съгласно т. 7 от техническата спецификация „Конкретни изисквания към 
използваните съоръжения и материали" участниците следва да представят декларации за 
експлоатационни показатели или декларации за характеристиките на отоплителните 
тела, както и декларации за експлоатационни показатели и технически паспорти или 
инструкции, съдържащи техническите характеристики на циркулационните помпи и на 
контролерите за управление. 

Към техническото предложение на „ФАКТОРИНГ 9000" ООД не са представени 
изискуемите декларации за експлоатационни показатели. 

Съгласно Раздел V, т. 3 „Изисквания за съдържание на Техническото 
предложение" от документацията за възлагане на обществената поръчка към 
техническото предложение участниците следва да приложат подробен линеен график за 
изпълнение на предвидените в поръчката дейности, заедно с диаграма на работната ръка 
и график на вложените материали, оборудване и механизация. 
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Към техническото предложение на „ФАКТОРИНГ 9000" ООД има приложен 
линеен график за изпълнение на дейностите, както и диаграма на работната ръка, но 
липсва график на вложените материали, оборудване и механизация. 

На горепосочените основания комисията единодушно се обедини, че 
техническото предложение на „ФАКТОРИНГ 9000" ООД за изпълнение на поръчката не 
съдържа необходимата информация, изисквана от възложителя и не отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката. 

Съгласно чл. 56, ал. 2 от ППЗОП „Комисията разглежда офертите на допуснатите 
участници и проверява за съответствието на предложенията с предварително обявените 
условия", а съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП „Ценовото предложение на участник, 
чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря." 
Цитираните правни норми не предоставят възможност на комисията в оперативна 
самостоятелност да извърши преценка при констатирано нарушение на изискванията на 
възложителя дали да отстрани участника, който го е извършил, а я задължават да го 
предложи за отстраняване. 

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията НЕ ДОПУСКА 
ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА до отваряне на ценовото му предложение и 
единодушно предлага на възложителя отстраняване на участника „ФАКТОРИНГ 
9000" ООД, ЕИК: 147053854 от последващо участие на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, 
поради неизпълнение на условия, посочени в документацията и на основание чл. 107, т. 
2, буква „а" от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително 
обявените условия за изпълнение на поръчката. 

3. Относно оферта с вх. № 5300-1346-4/ 24.07.2019 г. от 16:20 часа на 
„СТРОЙКО" ООД, ЕИК: 107564549, със седалище и адрес на управление- област 
Габрово, община Трявна, гр. Трявна, п. к. 5350, ул. „Индустриална" № 1, с адрес за 
кореспонденция: гр. Велико Търново, п. к. 5000, ул. „Ниш" № 7, ет. 3, тел.: 062 605 471, 
факс: 062 623 924, e-mail: info@stroiko.net, лице за контакт: Иван Трайков, комисията 
констатира следното: 

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на техническото предложение 
на участника. Техническото предложение на участника включва: 

1. Техническо предложение- образец № 4, подписано и подпечатано от Иван 
Трайков- управител, 2 стр.; 

2. Предложение за изпълнение на поръчката, подписано и подпечатано от Иван 
Трайков- управител, 25 стр.; 

3. Линеен график за срока на изпълнение на предвидените в поръчката дейности, 
подписан и подпечатан от Иван Трайков- управител, 6 стр.; 

4. Диаграма на работната ръка, подписана и подпечатана от Иван Трайков-
управител- 1 стр.; 

5. График на вложените материали, оборудване и механизация, подписан и 
подпечатан от Иван Трайков- управител- 20 стр.; 

6. Заверени копия от декларации за експлоатационни показатели, декларации за 
съответствие и технически карти на основните материали, подписани и подпечатани от 
Иван Трайков- управител- 57 стр. 

След анализ на съдържащата се информация в техническото предложение, 
комисията се обедини единодушно, че е налице съответствие на техническото 
предложение с предварително обявените условия на възложителя в документацията за 
обществената поръчка и в техническата спецификация и реши, че ДОПУСКА 
ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА до отваряне на ценовото му предложение при 
следните мотиви: 
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Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено съгласно указанията и 
образеца от документацията за обществена поръчка и включва: 

1. Подробно описание на подход за изпълнение на поръчката, организация и 
координация; 

2. Етапи и последователност на изпълнение- проектиране, подготовка на обекта, 
изпълнение на СМР, приемане на обекта; 

3. Организация на доставките на материали и оборудване, ресурсна обезпеченост; 
4. Информация за ръководител на проекта, технически ръководител, експерт по 

безопасност на труда, експерт по контрол на качеството, проектант и изпълнителски 
персонал; 

5. Информация за наличната техника и оборудване; 
6. Информация относно взаимоотношения и сътрудничество с представители на 

възложителя; 
7. Срочност и качество на изпълнението; 
8. Информация във връзка със здравословните и безопасни условия на труд, 

пожарната безопасност, отпадъците и опазването на околната среда; 
9. Нормативни актове, с чиито изисквания участникът ще съобразява дейността 

си. 

Към техническото предложение на „СТРОЙКО" ООД са приложени изискуемите 
от възложителя линеен график за изпълнение на дейностите, с включена диаграма на 
работната ръка, както и график на вложените материали, оборудване и механизация. 

Участникът е представил, в съответствие с изискванията, посочени в техническата 
спецификация, декларации за експлоатационни показатели за отоплителните тела, както 
и декларации за съответствие и технически карти за циркулационните помпи и 
контролерите за управление. 

Във връзка с гореизложеното комисията установи, че техническото 
предложение на „СТРОЙКО" ООД, ЕИК: 107564549, за изпълнение на поръчката 
съдържа необходимата информация, изисквана от възложителя и отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката, поради което ДОПУСКА участника до 
по-нататъшно участие и до отваряне на ценовото му предложение. 

* * * 

След като приключи с разглеждането на техническите предложения, комисията 
състави списък на допуснатите до отваряне на ценово предложение участници и списък 
на предложените за отстраняване от процедурата участници. 

IV. Списък на участниците, допуснати до етап отваряне на ценови 
предложения при мотиви, отразени в настоящия протокол: 

1. „СТРОЙКО" ООД, ЕИК: 107564549 

V. Списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата при 
мотиви, отразени в настоящия протокол: 

1. „ПОЛЮС-ТМ" ЕООД, ЕИК: 114038567 
2. „ФАКТОРИНГ 9000" ООД, ЕИК: 147053854 
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* * * 

Комисията насрочи своето следващо заседание за 26.08.2019 г. от 10:00 часа в 
заседателна зала в административната сграда на Община Велико Търново за отваряне на 
ценовото предложение на допуснатия участник. Комисията ще обяви датата, часа и 
мястото на отварянето чрез публикуване на съобщение на профила на купувача на адрес: 
https://www.veliko-tamovo.ba/bg/profil-na-kupuvacha/690. 

Комисията приключи работа в 11:15 часа. 

Настоящият протокол се състави в един екземпляр. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: <-. 
Пенка Игнатова- Директор на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт" в 
Община Велико Търново 

И ЧЛЕНОВЕ: 

/ ъ * - / 
инж. Ивайло Дачев- Главен експерт в Отдел „Техническа инфраструктура" в Община 
Велико Търново 

Василена Георгиев^/- младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община 
Велико Търново 
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