
ПРОТОКОЛ 2 

Днес, 30.07.2019 г. в 14:00 ч., в стая № 306 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 - 1179/23.07.2019 г. на Кмета на Община Велико 
Търново, продължи разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в 
обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Почистване на 
нерегламентирани сметища за битови отпадъци и замърсени терени със 
строителни и битови отпадъци на територията на Община Велико Търново" 
открита с Решение № РД 24 - 85/01.07.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, 
публикувано на дата 01.07.2019 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП под ID 
919588 с публикувано обявление с ID 919590 на дата 01.07.2019 г. в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП, с уникален номер в РОП 00073-2019-0034 и 
публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново на адрес 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/691/ 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зорница Кънчева - Миладинова - Началник на отдел „Околна 
среда" в Община Велико Търново 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Веселин Стойков - Главен експерт в отдел „Околна среда" в Община Велико Търново 

2. Михаела Чаушева - Младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община 
Велико Търново. 

Комисията започна да разглежда и анализира представената оферта. Комисията 
по изпълнение на чл. 54, ал. 7 от ППЗОП започна обсъждане относно съответствието на 
участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от 
възложителя. 

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

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на представените от участника 
документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор поставени от възложителя. 

Относно Оферта с вход. № 5300-4509-14/22.07.2019 г. от 14:05 ч. от ЕТ „Пролет -
Йордан Йорданов" с ЕИК: 104001727, адрес за кореспонденция: гр. Велико 
Търново, ул. „Димитър Мантов" № 22, тел. 062/ 63 79 71, факс: 062/ 63 79 71, ел. 
поща: proletvv@abv.bg, лице за контакт: Йордан Йорданов 

След като подложи на задълбочен анализ представените документи и 
информация по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от опаковката на от ЕТ „Пролет - Йордан 
Йорданов" (описани в Протокол 1) 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: 

https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/691/
mailto:proletvv@abv.bg


Участникът е представил еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от Йордан 
Йорданов в качеството му на физическо лице - търговец. 

След проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи, 
че това е лицето по чл. 40, ал. 1, т. 6 от ППЗОП. 

- правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си - в 
еЕЕДОП в Част II: Информация за икономическия оператор, част А: Информация за 
икономическия оператор е представена изискуемата информация. 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, част Б: Информация за 
представителите на икономическия оператор #1; в поле „Ако е необходимо, посочете 
подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...) е посочено лицето, 
което представлява участника. 

- В еЕЕДОП , участникът е декларирал в част II Информация за икономическия 
оператор в раздел „В" и „Г", че няма да ползва капацитета на други субекти и 
подизпълнители. 

- В част III в е ЕЕДОП е декларирано, че не са налице основанията за 
изключване на информацията посочена в поле „А: Основания, свързани с наказателни 
присъди", „Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни 
вноски", „В: Основания свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или 
професионално нарушение" и „Г: Други основания за изключване, които може да бъдат 
предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на 
държава членка" 

По отношение на изискването за годност: 
- В Част IV: Критерии за подбор, раздел „А: Годност" относно „специално 

разрешение или членство в определен организация", участникът е отговорил с „ДА" , 
като е посочил, че разполага с ^^Регистрационен документ за извършване на 
дейности по транспортиране на отпадъци от РИОСВ, издаден по Закона за 
управление на отпадъци. ЕТ „Пролет - Йордан Йорданов" притежава 
регистрационен документ № 04-РД-215-00 от 11.12.2013 год. № 04-РД-215-00 от 
17.01.2018 год." 

Съгласно изискванията на документацията „Участниците в процедурата следва 
да притежават регистрационен документ (валидно разрешително от РИОСВ) за 
извършване на дейностите по транспортиране на отпадъци или еквивалент, издаден по 
реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), а за чуждестранни лица в 
аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са 
установени, удостоверено с еквивалентен документ подготвен съгласно националния 
закон на участника, и издаден от компетентен орган в държавата, в която е установен. 
Участникът декларира това в Част IV, раздел А от ЕЕДОП." Участникът е 
изпълнил изискванията на възложителя като е посочил, че разполага с Регистрационен 
документ за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци от РИОСВ, 
издаден по Закона за управление на отпадъци. Заверени копия на регистрационните 
документи са приложени към офертата. Така се установява, че отговаря на поставените 
изисквания за Годност. 

По отношение на изискването за технически и професионални способности: 
Съгласно изискванията на Възложителя „Участникът следва да представи 

информация за услугите, които са с предмет и обем, идентични или сходни с този на 
обществената поръчка през последните 3 години, считано от датата на подаване на 



оферта. Участникът следва да е изпълнил поне една услуга със сходен или идентичен 
обем на обществената поръчка. 

За сходен обем следва да се разбира товарене на отпадъци с минимум 
количество - 5000 м'." 

Участникът е декларирал в еЕЕДОП, че през последните 3 години е изпълнил 
следните услуги с предмет и обем идентични или сходни с този на обществената 
поръчка: 

„Почистване на нерегламентирани депа за битови отпадъци и замърсени терени 
със строителни и битови отпадъци на територията на Община Велико Търново." 
в периода от 12.04.2016 г. до 31.12.2016 г. с натоварване на отпадъци с обем от 
6394 м^ 
„Почистване на нерегламентирани депа за битови отпадъци и замърсени терени 
със строителни и битови отпадъци на територията на Община Велико Търново." 
в периода от 07.02.2017 г. до 14.09.2017 г. с натоварване на отпадъци с обем от 
3225 м^ 
„Дейности по почистване и стопанисване на замърсени терени на територията на 
Община Велико Търново, по обособени позиции:" Позиция №1 - „Почистване 
на нерегламентирани сметища за битови отпадъци и замърсени терени със 
строителни и битови отпадъци на територията на община Велико Търново." в 
периода от 14.09.2017 г. до момента с натоварване на отпадъци с обем от 26 130 
м^ до юли месец 2019 г. 

Съгласно изискванията на Възложителя „Участникът трябва да разполага с 
персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката 
минимум: 

- едно лице за управление на булдозер с категория за управление „Ткт"; 
- едно лице за управление на фадрома с категория за управление „Ткт" 

Участникът е декларирал в Част IV, Раздел В, т. 6 от ЕЕДОП шест лица за 
изпълнение на поръчката с посочване на име, презиме и фамилия на лицата, данни за 
документа за придобито образование - учебно заведение, № и дата на дипломата, 
образователна степен, професионално направление и специалност или квалификация и 
роля в изпълнението: един булдозерист, един багерист/фадромист, двама шофъори, 
един отговорник за контрола на качеството и един ръководител транспорт. Към 
офертата си участникът е приложил и заверени копия на свидетелства, дипломи, 
шофъорски книжки и удостоверения на посочените лица. 

Съгласно изискванията на Възложителя „Участникът трябва да разполага с 
минимум следното техническо оборудване: 

Комбиниран багер-товарач - 2 броя; 
Булдозер - 1 брой; 

- Товарен автомобил до 3,5 тона - 1 брой; 
Товарен автомобил самосвал до 10 т. - 2 броя; 
Товарен автомобил самосвал над 15 т. - 1 брой;" 

ЕТ „Пролет - Йордан Йорданов" разполага с необходимото за изпълнение на 
поръчката техническо оборудване - посочени са един булдозер, два багера, една 
фадрома, два трактора и шест товарни автомобила (два бордови - 3,5 т. и 6,8 т., два 
самосвала - 8 т. и 10 т., и два товарни самосвали - 18 т. и 22 т.). За доказване участникът 
е попълнил необходимата информация в Част IV, Раздел В, т. 9 от ЕЕДОП. 



Извлечение от инвентарната книга от 19.07.19 г. на ЕТ „Пролет - Йордан Йорданов" е 
приложено към офертата. 

С оглед на направените констатации комисията допуска участника ЕТ 
„Пролет - Йордан Йорданов" с ЕИК: 104001727, адрес за кореспонденция: гр. 
Велико Търново, ул. „Димитър Мантов" № 22, тел. 062/ 63 79 71, факс: 062/ 63 79 
71, ел. поща: proletyy@abv.bg, лице за контакт: Йордан Йорданов ДО ЕТАП НА 
РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО МУ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение 
относно съответствието му с предварително обявените условия. 

Констатации относно съответствието на техническото предложение с 
предварително обявените условия: 

Относно Оферта с вход. № 5300-4509-14/22.07.2019 г. от 14:05 ч. от ЕТ „Пролет -
Йордан Йорданов" с ЕИК: 104001727, адрес за кореспонденция: гр. Велико 
Търново, ул. „Димитър Мантов" № 22, тел. 062/ 63 79 71, факс: 062/ 63 79 71, ел. 
поща: proletyy@abv.bg, лице за контакт: Йордан Йорданов 

След анализ на техническото предложение комисията установи, че то отговаря 
на предварително обявените условия. 

В представения образец № 4 „Техническо предложение" участникът е направил 
своите предложения в съответствие с поставените изисквания: 

- декларирал е съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 
- декларира, че офертата е изготвена при спазване на задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 
труд, които са в сила в Република България, и които са приложими към предоставяните 
услуги. 

- декларира съгласие с определения от Възложителя срок на валидност на 
офертата (до 31.12.2109 г. - 163 календарни дни); 

- гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 
съответствие с направените предложения в срок от 24 (двадесет и четири) месеца. 
Задължава се да изпълнява услугата в съответствие с условията на предложения 
договор. 

С техническото си предложение, участникът показва задълбочено познаване на 
цялостния процес по изпълнение на дейностите предмет на обществената поръчка. 
Подходът е ясен, разбираемо представен и свързан с предмета. 

В обяснителната си записка, участникът е изложил подробно и последователно 
информация, съгласно изискванията за съдържание на техническото предложение на 
Възложителя, с което комисията преценява разбирането на участника за обхвата на 
обществената поръчка, а именно: 

1. Участникът подробно е описал процесите, технология на изпълнение и 
последователност на дейностите на предвидените от него работи. Организацията на 
работата стартира с мобилизиране на необходимите за започване на работа ресурси -
ръководен и изпълнителски персонал, строителни машини и техника и материални 
ресурси, включва подготвителни работи, като инструктаж и ежедневен технически 
преглед за установяване изправността на механизацията, продължава с етап 

mailto:proletyy@abv.bg
mailto:proletyy@abv.bg


придвижване до обекта, след което започва и същинското почистване на обекта. 
Посочени са и дейностите, които ще се изпълняват: разриване и уплътняване на 
отпадъци, ръчно почистване на терени, товарене на товарен автомобил (може да бъде 
машинно, ръчно или комбинирано) и транспортиране до регламентираното депо. 
Дейностите са описани последователно и взаимообвързано, посочена е 
приблизителната продължителност на всеки представен етап. Представената 
организация на работа гарантира своевременност, ефективност и изпълнение на 
поръчката в съответствие с действащото в страната законодателство, гарантирано е 
качеството и координацията на целия процес. 

2. Подробно е описано разпределението на техническите средства и човешките 
ресурси, посочени са задълженията и отговорностите на лицата, наличието на 
необходимото образование и квалификация, както и ангажираност относно 
използването на допълнителни лица при необходимост. Участникът е осигурил лице, с 
което представител на Възложителя да контактува - Йордан Йорданов, който при 
необходимост ще бъде заместван от Ивайло Йорданов, посочени са и мобилни 
телефони за връзка с тях. За изпълнението на дейностите е предвидено използването на 
технически изправна собствена техника, отговаряща на изискванията на Възложителя. 
Участникът разполага и с допълнителна техника при необходимост. Във фирмата е 
внедрена и функционира интегрирана система за управление на качеството ISO 
9001:2015, Система за управление на околната среда ISO 14001:2015 и Система за 
управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007. 

3. Участникът подробно е описал мерки за управление и контрол на качеството 
и опазване на околната среда при изпълнението на поръчката. Представени са мерки за 
постигане на нужното качеството и мерки за взаимодействие с Възложителя и РИОСВ. 
Подробно са описани дейностите по ЗБУТ и противопожарна охрана и че при 
изпълнението ще бъде осигурено - извършване на бързо, качествено и ефикасно 
почистване в технологична последователност и срокове, зададени от Възложителя; 
безопасен и удобен достъп; необходими предпазни средства и работно облекло; 
спазване на инструкциите по безопасност и здраве; инструктажи по ЗБУТ на 
работещите; картотекиране и отчет на извършваните прегледи, изпитвания, техническа 
поддръжка и ремонти на механизацията. Участникът е описал основните мерки за 
опазване на околната среда по време на изпълнение на обществената поръчка и правила 
за действие при установяване на отклонения. Включено е извършването на отчетност и 
са представени възможните рискове и ефективни мерки за преодоляването им. 

Комисията установи, че техническото предложение на участника ЕТ „Пролет -
Йордан Йорданов" съдържа необходимата информация, изискана от Възложителя и 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

Въз основа на направените по горе констатации комисията допуска 
офертата с вход. № 5300-4509-14/22.07.2019 г. от 14:05 ч. от ЕТ „Пролет - Йордан 
Йорданов" с ЕИК: 104001727, адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. 
„Димитър Мантов" № 22, тел. 062/ 63 79 71, факс: 062/ 63 79 71, ел. поща: 
proIetvv@abv.bg, лице за контакт: Йордан Йорданов ДО ЕТАП ОТВАРЯНЕ И 
РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕНОВОТО МУ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

Комисията приключи работа в 15:10 ч. 

mailto:proIetvv@abv.bg


Предвид информацията в настоящия протокол и съгласно планирания график за 
провеждане на заседания комисията взе решение на отвори ценовото предложение на 
участника на 14.08.2019 г. от 14:00 ч. 

Участникът ще бъде уведомен чрез съобщение в 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/691 /. На 
отварянето на ценовото предложение могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 1 от 
ППЗОП. 

Комисията приключи работа в 15:10 часа. 

Настоящия протокол се състави в един екземпляр и ще бъде публикуван на 
профила на купувача на Община Велико Търново. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .... 
Зорница Кънчева - ^ и л а д и н о в а - Началник на отдел „Околна среда" в Община 

Велико Търново 

И ЧЛЕНОВЕ: 

Веселин Стойков - Г ; ^ е н експерт в отдел „Околна среда" в Община Велико Търново 

Михаела^аушева - Младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община 
Велико Търново. 

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/proFil-na-kupuvacha/691
blagovesta
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Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4 от регламент (ЕС 2016/679).




