
ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 05.09.2019 г. в 10:30 ч., в сградата на Община Велико Търново в стая 302, Комисията 
по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 1 от ППЗОП, назначена със Заповед № РД 
22-1391/27.08.2019 г., на Кмета на Община Велико Търново, продължи разглеждането на 
офертите, постъпили във връзка с участие в обществена поръчка чрез провеждане на 
открита процедура е предмет: „Основно и абонаментно почистване на сгради на 
Община Велико Търново, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: 
Административната сграда на Община В. Търново; Обособена позиция № 2: Сграда 
на “МДТ”, ОП “Реклама”, общински апартаменти находящи се в гр. Велико Търново 
и гр. София и други обекти към Община Велико Търново при необходимост; 
Обособена позиция № 3: Основно почистване на Областен информационен център 
(ОИЦ) гр. Велико Търново“, публикувана на профила на купувача на Община Велико 
Търново https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/7Q5. с уникален номер на 
процедурата 00073-2019-0042 в регистъра на АОП и публикувано обявление на дата 
02.08.2019 г. с ГО 925989 в Регистъра на обществените поръчки на АОП, и Решение № РД 
24-107 от дата:05.08.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново за одобряване на 
обявление за изменение или допълнителна информация, публикувано на дата 05.08.2019 г. 
е ГО 926221 в Регистъра на обществените поръчки на АОП,

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Надя Петрова - Директор на Дирекция „Обществени поръчки” в 
Община Велико Търново;
И ЧЛЕНОВЕ:
1. Трета Маринова -  Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико 
Търново;
2. инж. Веселин Станчев -  Главен експерт звено „Сигурност и отбранително- 
мобилизационна подготовка” в Община Велико Търново;
3. Снежана Василева -  Главен експерт отдел „Управление на собствеността“ в Община 
Велико Търново;
4. Велина Монова -  Старши експерт в Дирекция „Бюджет и финанси” в Община Велико 
Търново.

Комисията започна да разглежда и анализира представените оферти. 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 то 
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

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на представените от участниците 
документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие е изискванията към личното състояние 
и критериите за подбор, поставени от възложителя, и констатира следното:

I. Относно оферта с вх. № 53-411-1/23.08.2019 г. от 10:08 ч. на участника 
"Василка" ЕООД, гр. София, с ЕИК: 105547070; с адрес за кореспонденция: гр. София,
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пощенски код: 1619, бул. „Никола Петков“, № 95 А, телефон: 02/818 5000, факс: 02/818 
50 23, e-mail: office@vasilka.com, лице за контакт: Костадин Костадинов, участващ за 
обособена позиция № 1 и №2:

Участникът е представил два електронно подписани ЕЕДОП-а -  по отделно за всяка 
обособена позиция.

- Представените на дискове ЕЕДОП-и са подписани с електронен подпис от Костадин 
Костадинов -  управител и едноличен собственик на капитала.

При проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи, че 
подписалото с електронен подпис лице е по чл. 40, ал.1, т.1 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 за участника. 
Декларирана е информация, че участника няма да участва в процедурата заедно с други 
икономически оператори.

В Част II: Информация за икономическия оператор, част Б: Информация за
представителите на икономическия оператор, е посочено лицето Костадин Костадинов с 
информация за дата на раждане, място на раждане, адрес, телефон, електронна поща, 
длъжност.

В Част II: Информация за икономическия оператор, част В: Информация относно 
използването на капацитета на други субекти -  участника е декларирал, че няма да използва 
такъв.

В еЕЕДОП в част II. Информация за икономическия оператор, в раздел „Г“ участникът е 
декларирал, че няма да използва подизпълнители.

По отношение на изискванията към личното състояние:
В част III в еЕЕДОП 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 социално осигурителни вноски“, „В: 
Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално 
нарушение“, както и „Г: Специфични национални основания за изключване“.

Относно обособена позиция №1:

> По отношение на изискването за технически и професионални 
способности:

1. Съгласно условията на Възложителя посочени в обявлението за обществена поръчка
-  „Участникът следва да е изпълнил за последните три години, считано от датата на 
подаване на офертата, дейности с предмет и обем идентичен или сходен с този на 
обособената позиция, както следва: -За обособена позиция № 1 -  сграда/и с обща площ над 
5 000 кв. м.; -За обособена позиция № 2 -  сграда/и с обща площ над 500 кв. м.

Под дейности, които са идентични или сходни с предмета на позицията се разбират 
дейности по комплексно почистване на сгради включващи минимум изпълнени услуги за 
измиване на прозорци, машинно и/или ръчно измиване на повърхности, прахосмукиране и 
забърсване на прах на повърхности.

Възложителят не поставя изискване за обем по видовете дейности предмет на 
обществената поръчка.

В случай, че участник подава оферта за две обособени позиции, изискването на 
Възложителя за изпълнени дейности не се прилага кумулативно. Достатъчно е участникът
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да е реализирал дейности, които отговарят на изискването за обособената позиция с по- 
голямата площ от посочените за позициите.“

В еЕЕДОП на участника, в Част IV, Раздел В, поле „Извършени услуги от конкретния 
вид“ е декларирана информация за няколко услуги:

- „Описание - Цялостното хигиенизиране на офис сграда МЕГАПАРК, намираща се на 
адрес гр. София, Бул. ’’Цариградско шосе” 115Г с площи за почистване 45000 кв. м.; Сума -
1423460.64 BGN; Начална дата - 08-11-2010; Крайна дата - 31-05-2019; Получатели - 
Мегапарк ООД гр. София, Бул. ’’Цариградско шосе” 115Г тел. 0899866206 факс: 02 / 
8704350, e-mail: office@robul,bg“;

- Описание - Ежедневно почистване и поддържане на магазини "Mr. Bricolage" в гр. 
София, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Бургас, гр. Русе, гр. Плевен, гр. Благоевград, гр. Добрич 
с приблизителна обща площ 68 000 кв. м.; Сума - 358676.88 BGN; Начална дата - 10-06- 
2016; Крайна дата - 28-02-2019; Получатели - Доверие Брико АД София 1407 бул. "Черни 
връх" № 38Б тел. +359 882 923 290, email: ivavlo.danailov@mr-bricolage.bg;

- Описание - Предоставяне на комплексни услуги по почистване на административни 
сгради, офис помещения, открити складови площи, площадки и дворове на ЧЕЗ България 
ЕАД с приблизителна обща площ 32 500 кв.м.; Сума - 556200.00 BGN; Начална дата - 01- 
10-2012; Крайна дата - 13-04-2018; Получатели - Окин Фасилити БГ ЕООД гр. София 1618, 
бул. "България" №86 тел. 02/9627017, email: Antoni.Stefanov@okin.eu;

С така предоставената информация, участникът не удостоверява съответствие с 
поставеното от възложителя изискване. Съгласно условията посочени в обявлението 
„Под дейности, които са идентични или сходни с предмета на позицията се разбират 
дейности по комплексно почистване на сгради включващи минимум изпълнени услуги за 
измиване на прозорци, машинно и/или ръчно измиване на повърхности, прахосмукиране и 
забърсване на прах на повърхности. “ Декларираната от участника информация посочва 
дейности, от които не може да се установи съответствие с поставеното изискване, а 
именно да е изпълнил дейности по комплексно почистване на сгради включващи минимум 
изпълнени услуги за измиване на прозорци, машинно и/или ръчно измиване на повърхности, 
прахосмукиране и забърсване на прах на повърхности.

2. Съгласно условията на Възложителя посочени в обявлението за обществена поръчка 
-„Участникът следва да разполага с мин. лица с образ-е, квалификация, степен, 
правоспособност, опит и регистрация или екв. на както следва: - 1 лице-ръководител на 
дейностите и отговарящо за контрола на качеството за всяка обособена позиция; Съгл. § 2, 
т.41от ЗОП: "Професионална компетентност" е наличието на знания, получени чрез 
образование или допълнителна квалификация, и/или на умения, усвоени в процеса на 
упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или 
граждански правоотношения. В случай че участник подава оферта едновременно и за двете 
обособени позиции, изискването на Възложителя за минимум лица по тях се прилага 
кумулативно и участника трябва да разполага с отделно лице за всяка обособена позиция.“

В Част IV, Раздел В, „Образователна и професионална квалификация“ от ЕЕДОП, 
участникът е декларирал следната информация: „Ръководител на дейностите и лице 
отговарящо за контрола на качеството - Катя Д. Вълкадинова - длъжност Технически 
организатор - трудов стаж по специалността 26г. 08м. 23д.“

С така представената информация, участникът удостоверява съответствие с 
поставеното от Възложителя изискване на критерий за подбор по т. 2 от обявлението 
за обществена поръчка.

3. Съгласно условията на Възложителя посочени в обявлението за обществена поръчка 
-  Участникът трябва за всяка обособена позиция да разполага с минимално необходим брой 
и видове машини и транспортни средства, или екв. на както следва:-еднодискова машина за
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миене на твърди и меки подови настилки, в т.ч. и за полиране, шлайфане-1 бр.; -прахо- и 
водо- събираща вакуумна машина-1 бр.;-подомиялен автомат-1бр.;-екстрактор за миене на 
меки подови повърхности-1 бр.;-едно транспортно средство. В случай че участник подава 
оферта едновременно и за двете об. позиции, изискването на Възложителя за минимум 
машини и транспортни средства се прилага кумулативно за позициите, като оборудването 
не следва да се припокрива. Участникът следва да предостави изискуемата информация в 
Част IV, Раздел В, „Технически и професионални способности”, поле "Инструменти, 
съоръжения или техническо оборудване”, от еЕЕДОП“.

В Част IV, Раздел В, „Технически и професионални способности”, поле "Инструменти, 
съоръжения или техническо оборудване”, от еЕЕДОП на участника, е декларирана следната 
информация: „1. Еднодискова машина за миене на твърди и меки подови настилки, в т. ч. и 
за полиране и шлайфане "Колумбус" Е 500 - 1 бр. 2. Прахо и водо събираща вакуумна 
машина "Нилфиск" UZ 878 - 1 бр. 3. Подомиялен автомат "Теннант" ТЗ -1 бр. 4. Екстрактор 
за миене на меки подови повърхности "Нилфиск" UC 912- 1  бр. 5. Транспортно средство - 
Дачия Логан, per. № СА4094СН.“

С така представената информация, комисията не може са установи съответствие 
на поставеното от възложителя изискване, а именно че „В случай че участник подава 
оферта едновременно и за двете об. позиции, изискването на Възложителя за минимум 
машини и транспортни средства се прилага кумулативно за позициите, като 
оборудването не следва да се припокрива“. Като оборудване, което не се припокрива от 
участника по двете обособени позиции комисията установява само за Транспортно 
средство - Дачия Логан, рег. №  СА4094СН и Транспортно средство - Дачия Логан, рег. №  
СА1359СН предвид посочените различни регистрационни номера. За останалото 
оборудване, комисията не може са установи по безспорен начин от представената от 
участника информация, че то не се припокрива предвид участието на участника и по 
двете обособени позиции. Участникът не е представил информация за индивидуализиращи 
оборудването данни от която по безспорен начин да се установи, че се касае за оборудване 
което е различно при едната обособена позиция спрямо оборудването което е 
декларирано в ЕЕДОП за другата обособена позиция. Предвид посоченото е необходимо 
участникът да представи нов ЕЕДОП с информация за оборудването си чрез конкретни 
индивидуализиращи данни, въз основа на които да може да се установи, липсата или 
наличието на съответствието с изискването на Възложителя за минимум машини и 
транспортни средства кумулативно за позициите, и оборудването да не се припокрива.

Относно обособена позиция № 2:

> По отношение на изискването за технически и професионални способности:
1. Съгласно условията на Възложителя посочени в обявлението за обществена поръчка 

-  „Участникът следва да е изпълнил за последните три години, считано от датата на 
подаване на офертата, дейности с предмет и обем идентичен или сходен с този на 
обособената позиция, както следва: -За обособена позиция № 1 -  сграда/и с обща площ над 
5 000 кв. м.; -За обособена позиция № 2 -  сграда/и с обща площ над 500 кв. м.

Под дейности, които са идентични или сходни с предмета на позицията се разбират 
дейности по комплексно почистване на сгради включващи минимум изпълнени услуги за 
измиване на прозорци, машинно и/или ръчно измиване на повърхности, прахосмукиране и 
забърсване на прах на повърхности.

Възложителят не поставя изискване за обем по видовете дейности предмет на 
обществената поръчка.

В случай, че участник подава оферта за две обособени позиции, изискването на 
Възложителя за изпълнени дейности не се прилага кумулативно. Достатъчно е участникът
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да е реализирал дейности, които отговарят на изискването за обособената позиция с по- 
голямата площ от посочените за позициите.“

В еЕЕДОП на участника, в Част IV, Раздел В, поле „Извършени услуги от конкретния 
вид“ е декларирана информация за няколко услуги:

- „Описание - Цялостното хигиенизиране на офис сграда МЕГАПАРК, намираща се на 
адрес гр. София, Бул. ’’Цариградско шосе” 115Г с площи за почистване 45000 кв. м.; Сума -
1423460.64 BGN; Начална дата - 08-11-2010; Крайна дата - 31-05-2019; Получатели - 
Мегапарк ООД гр. София, Бул. ’’Цариградско шосе” 115Г тел. 0899866206 факс: 02 / 
8704350, e-mail: office@robul.bg“;

- Описание - Ежедневно почистване и поддържане на магазини "Mr. Bricolage" в гр. 
София, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Бургас, гр. Русе, гр. Плевен, гр. Благоевград, гр. Добрич 
с приблизителна обща площ 68 000 кв. м.; Сума - 358676.88 BGN; Начална дата - 10-06- 
2016; Крайна дата - 28-02-2019; Получатели - Доверие Брико АД София 1407 бул. "Черни 
връх" № 38Б тел. +359 882 923 290, email: ivavlo.danailov@mr-bricolage.bg;

- Описание - Предоставяне на комплексни услуги по почистване на административни 
сгради, офис помещения, открити складови площи, площадки и дворове на ЧЕЗ България 
ЕАД с приблизителна обща площ 32 500 кв.м.; Сума - 556200.00 BGN; Начална дата - 01- 
10-2012; Крайна дата - 13-04-2018; Получатели - Окин Фасилити БЕ ЕООД гр. София 1618, 
бул. "България" №86 тел. 02/9627017, email: Antoni.Stefanov@okin.eu;

С така предоставената информация, участникът не удостоверява съответствие с 
поставеното от възложителя изискване. Съгласно условията посочени в обявлението 
„Под дейности, които са идентични или сходни с предмета на позицията се разбират  
дейности по комплексно почистване на сгради включващи минимум изпълнени услуги за 
измиване на прозорци, машинно и/или ръчно измиване на повърхности, прахосмукиране и 
забърсване на прах на повърхности. “ Декларираната от участника информация посочва 
дейности, от които не може да се установи съответствие с поставеното изискване, а 
именно да е изпълнил дейности по комплексно почистване на сгради включващи минимум 
изпълнени услуги за измиване на прозорци, машинно и/или ръчно измиване на повърхности, 
прахосмукиране и забърсване на прах на повърхности.

2. Съгласно условията на Възложителя посочени в обявлението за обществена поръчка 
-„Участникът следва да разполага с мин. лица с образ-е, квалификация, степен, 
правоспособност, опит и регистрация или екв. на както следва: - 1 лице-ръководител на 
дейностите и отговарящо за контрола на качеството за всяка обособена позиция; Съгл. § 2, 
т.41от ЗОП: "Професионална компетентност" е наличието на знания, получени чрез 
образование или допълнителна квалификация, и/или на умения, усвоени в процеса на 
упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или 
граждански правоотношения. В случай че участник подава оферта едновременно и за двете 
обособени позиции, изискването на Възложителя за минимум лица по тях се прилага 
кумулативно и участника трябва да разполага с отделно лице за всяка обособена позиция.“

В Част IV, Раздел В, „Образователна и професионална квалификация“ от ЕЕДОП, 
участникът е декларирал следната информация: „Ръководител на дейностите и лице 
отговарящо за контрола на качеството - Виолета К. Ееоргиева - длъжност Технически 
организатор - трудов стаж по специалността 17г. 06м. 18д.“

С така представената информация, участникът удостоверява съответствие с 
поставеното от Възложителя изискване на критерий за подбор по т. 2 от обявлението 
за обществена поръчка.

3. Съгласно условията на Възложителя посочени в обявлението за обществена поръчка 
-  Участникът трябва за всяка обособена позиция да разполага с минимално необходим брой
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и видове машини и транспортни средства, или екв. на както следва:-еднодискова машина за 
миене на твърди и меки подови настилки, в т.ч. и за полиране, шлайфане-1бр.; -прахо- и 
водо- събираща вакуумна машина-1 бр.;-подомиялен автомат-1бр.;-екстрактор за миене на 
меки подови повърхности-1 бр.;-едно транспортно средство. В случай че участник подава 
оферта едновременно и за двете об. позиции, изискването на Възложителя за минимум 
машини и транспортни средства се прилага кумулативно за позициите, като оборудването 
не следва да се припокрива. Участникът следва да предостави изискуемата информация в 
Част IV, Раздел В, „Технически и професионални способности”, поле "Инструменти, 
съоръжения или техническо оборудване”, от еЕЕДОП“.

В Част IV, Раздел В, „Технически и професионални способности”, поле "Инструменти, 
съоръжения или техническо оборудване”, от еЕЕДОП на участника, е декларирана следната 
информация: „1. Еднодискова машина за миене на твърди и меки подови настилки, в т. ч. и 
за полиране и шлайфане "Колумбус" Е 500 - 1 бр. 2. Прахо и водо събираща вакуумна 
машина "Нилфиск" UZ 878 - 1 бр. 3. Подомиялен автомат "Теннант" ТЗ -1 бр. 4. Екстрактор 
за миене на меки подови повърхности "Нилфиск" UC 912 - 1 бр. 5. Транспортно средство - 
Дачия Логан, per. № СА1359СН.“

С така представената информация, комисията не може са установи съответствие 
на поставеното от възложителя изискване, а именно че „В случай че участник подава 
оферта едновременно и за двете об. позиции, изискването на Възложителя за минимум 
машини и транспортни средства се прилага кумулативно за позициите, като 
оборудването не следва да се припокрива “ . Като оборудване, което не се припокрива от 
участника по двете обособени позиции комисията установява само за Транспортно 
средство - Дачия Логан, рег. №  СА4094СН и Транспортно средство - Дачия Логан, рег. №  
СА1359СН предвид посочените различни регистрационни номера. За останалото 
оборудване, комисията не може са установи по безспорен начин от представената от 
участника информация, че то не се припокрива предвид участието на участника и по 
двете обособени позиции. Участникът не е представил информация за индивидуализиращи 
оборудването данни от която по безспорен начин да се установи, че се касае за оборудване 
което е различно при едната обособена позиция спрямо оборудването което е 
декларирано в ЕЕДОП за другата обособена позиция. Предвид посоченото е необходимо 
участникът да представи нов ЕЕДОП с информация за оборудването си чрез конкретни 
индивидуализиращи данни, въз основа на които да може да се установи, липсата или 
наличието на съответствието с изискването на Възложителя за минимум машини и 
транспортни средства кумулативно за позициите, и оборудването да не се припокрива.

II. Относно оферта с вх. № 5300-638-7/26.08.2019 г. от 16:23 ч. на участника 
"Хигиенно - медицинска индустрия" ЕООД, гр. София, с ЕИК: 814181757; с адрес за 
кореспонденция: гр. Велико Търново, пощенски код: 5000, ул. „Никола Габровски“, 
№ 81 А, телефон: 062 62 24 29, факс: 062 634609, e-mail: head office@hmi-company.com, 
лице за контакт: Петя Милкова, участващ за обособена позиция № 1 и №2:

Участникът е представил два електронно подписани ЕЕДОП-а -  по отделно за всяка 
обособена позиция.

Представените на дискове ЕЕДОП-и са подписани с електронен подпис от Евгени 
Костадинов -  управител и едноличен собственик на капитала.

При проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи, че 
подписалото с електронен подпис лице е по чл. 40, ал.1, т.1 от ППЗОП.
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- 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 за участника. 
Декларирана е информация, че участника няма да участва в процедурата заедно с други 
икономически оператори.

В Част II: Информация за икономическия оператор, част Б: Информация за
представителите на икономическия оператор, е посочено лицето Евгени Костадинов с 
информация за дата на раждане, място на раждане, адрес, телефон, електронна поща, 
длъжност.

В Част II: Информация за икономическия оператор, част В: Информация относно 
използването на капацитета на други субекти -  участника е декларирал, че няма да използва 
такъв.

В еЕЕДОП в част II. Информация за икономическия оператор, в раздел „Г“ участникът е 
декларирал, че няма да използва подизпълнители.

По отношение на изискванията към личното състояние:
В част III в еЕЕДОП 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 социално осигурителни вноски“, „В: 
Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално 
нарушение“, както и „Г: Специфични национални основания за изключване“.

Относно обособена позиция №1:

>  По отношение на изискването за технически и професионални 
способности:

1. Съгласно условията на Възложителя посочени в обявлението за обществена поръчка
-  „Участникът следва да е изпълнил за последните три години, считано от датата на 
подаване на офертата, дейности с предмет и обем идентичен или сходен с този на 
обособената позиция, както следва: -За обособена позиция № 1 -  сграда/и с обща площ над 
5 000 кв. м.; -За обособена позиция № 2 -  сграда/и с обща площ над 500 кв. м.

Под дейности, които са идентични или сходни с предмета на позицията се разбират 
дейности по комплексно почистване на сгради включващи минимум изпълнени услуги за 
измиване на прозорци, машинно и/или ръчно измиване на повърхности, прахосмукиране и 
забърсване на прах на повърхности.

Възложителят не поставя изискване за обем по видовете дейности предмет на 
обществената поръчка.

В случай, че участник подава оферта за две обособени позиции, изискването на 
Възложителя за изпълнени дейности не се прилага кумулативно. Достатъчно е участникът 
да е реализирал дейности, които отговарят на изискването за обособената позиция с по- 
голямата площ от посочените за позициите.“

В еЕЕДОП на участника, в Част IV, Раздел В, поле „Извършени услуги от конкретния 
вид“ е декларирана информация за няколко услуги:

- Описание - Основно и ежедневно вътрешно почистване на сгради; Сума - 400000 
BGN; Начална дата-28-10-2016; Крайна дата - 28-10-2019; Получатели-Община Велико 
Търново - 5100 кв. м.;

- Описание - Основно и ежедневно вътрешно почистване на сгради; Сума -  1200000 
BGN; Начална дата - 01-06-2016; Крайна дата - 01-06-2020; Получатели - Монтюпе ЕООД - 
30000 кв. м.
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С така предоставената информация, участникът не удостоверява съответствие с 
поставеното от възложителя изискване. Съгласно условията посочени в обявлението 
„Под дейности, които са идентични или сходни с предмета на позицията се разбират 
дейности по комплексно почистване на сгради включващи минимум изпълнени услуги за 
измиване на прозорци, машинно и/или ръчно измиване на повърхности, прахосмукиране и 
забърсване на прах на повърхности. “ Декларираната от участника информация посочва 
дейности, от които не може да се установи съответствие с поставеното изискване, а 
именно да е изпълнил дейности по комплексно почистване на сгради включващи минимум 
изпълнени услуги за измиване на прозорци, машинно и/или ръчно измиване на повърхности, 
прахосмукиране и забърсване на прах на повърхности.

2. Съгласно условията на Възложителя посочени в обявлението за обществена поръчка 
-„Участникът следва да разполага с мин. лица с образ-е, квалификация, степен, 
правоспособност, опит и регистрация или екв. на както следва: - 1 лице-ръководител на 
дейностите и отговарящо за контрола на качеството за всяка обособена позиция; Съгл. § 2, 
т.41от ЗОП: "Професионална компетентност" е наличието на знания, получени чрез 
образование или допълнителна квалификация, и/или на умения, усвоени в процеса на 
упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или 
граждански правоотношения. В случай че участник подава оферта едновременно и за двете 
обособени позиции, изискването на Възложителя за минимум лица по тях се прилага 
кумулативно и участника трябва да разполага с отделно лице за всяка обособена позиция.“

В Част IV, Раздел В, „Образователна и професионална квалификация“ от ЕЕДОП, 
участникът е декларирал следната информация: „Декларирам, че разполагам с лица 
ръководител на дейностите и отговарящи за контрола на качеството с образование, 
квалификация, степен и правност.“

Възложителят не е поставил изискване за образование, квалификация, степен, 
правоспособност, опит и регистрация, а само в случай че участник подава оферта 
едновременно и за двете обособени позиции, изискването за минимум лица да се прилага 
кумулативно и участника да разполага с отделно лице за всяка обособена позиция. В тази 
връзка, без да е посочено името на лицето -ръководител, с което участника декларира че 
разполага, комисията не може да направи проверка за спазване на условието от 
обявлението, че в случай, че участник подава оферта едновременно и за двете обособени 
позиции, разполага с отделно лице за всяка обособена позиция. В тази връзка е необходимо 
участникът да представи нов ЕЕДОП с информация за името на лицето.

3. Съгласно условията на Възложителя посочени в обявлението за обществена поръчка 
-  Участникът трябва за всяка обособена позиция да разполага с минимално необходим брой 
и видове машини и транспортни средства, или екв. на както следва:-еднодискова машина за 
миене на твърди и меки подови настилки, в т.ч. и за полиране, шлайфане-1бр.; -прахо- и 
водо- събираща вакуумна машина-1 бр.;-подомиялен автомат-1бр.;-екстрактор за миене на 
меки подови повърхности-1 бр.;-едно транспортно средство. В случай че участник подава 
оферта едновременно и за двете об. позиции, изискването на Възложителя за минимум 
машини и транспортни средства се прилага кумулативно за позициите, като оборудването 
не следва да се припокрива. Участникът следва да предостави изискуемата информация в 
Част IV, Раздел В, „Технически и професионални способности”, поле "Инструменти, 
съоръжения или техническо оборудване”, от еЕЕДОП“.

В Част IV, Раздел В, „Технически и професионални способности”, поле "Инструменти, 
съоръжения или техническо оборудване”, от еЕЕДОП на участника, е декларирана следната 
информация: „Декларирам, че разполагам с еднодискови машини за миене на твърди и меки 
подови настилки и за полиране и шлайфане, прахо и водо събиращи вакуумни машини, 
подомиялен автомат, есктрактор за миене на подови повърхности, транспортни средства.“
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С така представената информация, комисията не може са установи съответствие 
на поставеното от възложителя изискване, че „ В случай че участник подава оферта 
едновременно и за двете об. позиции, изискването на Възложителя за минимум машини и 
транспортни средства се прилага кумулативно за позициите, като оборудването не 
следва да се припокрива “ . От представената за оборудването информация, комисията не 
може са установи по безспорен начин, че то не се припокрива предвид участието на 
участника и по двете обособени позиции. Участникът не е представил информация за 
индивидуализиращи оборудването данни, от която по безспорен начин да се установи, че 
се касае за оборудване което е различно при едната обособена позиция спрямо 
оборудването което е декларирано в ЕЕДОП за другата обособена позиция. Предвид 
посоченото е необходимо участникът да представи нов ЕЕДОП с информация за 
оборудването си чрез конкретни индивидуализиращи данни, въз основа на които да може 
да се установи, липсата или наличието на съответствието с изискването на 
Възложителя за минимум машини и транспортни средства кумулативно за позициите, 
като оборудването не следва да се припокрива.

Относно обособена позиция № 2:

> По отношение на изискването за технически и професионални способности:
1. Съгласно условията на Възложителя посочени в обявлението за обществена поръчка 

-  „Участникът следва да е изпълнил за последните три години, считано от датата на 
подаване на офертата, дейности с предмет и обем идентичен или сходен с този на 
обособената позиция, както следва: -За обособена позиция № 1 -  сграда/и с обща площ над 
5 000 кв. м.; -За обособена позиция № 2 -  сграда/и е обща площ над 500 кв. м.

Под дейности, които са идентични или сходни с предмета на позицията се разбират 
дейности по комплексно почистване на сгради включващи минимум изпълнени услуги за 
измиване на прозорци, машинно и/или ръчно измиване на повърхности, прахосмукиране и 
забърсване на прах на повърхности.

Възложителят не поставя изискване за обем по видовете дейности предмет на 
обществената поръчка.

В случай, че участник подава оферта за две обособени позиции, изискването на 
Възложителя за изпълнени дейности не се прилага кумулативно. Достатъчно е участникът 
да е реализирал дейности, които отговарят на изискването за обособената позиция с по- 
голямата площ от посочените за позициите.“

В еЕЕДОП на участника, в Част IV, Раздел В, поле „Извършени услуги от конкретния 
вид“ е декларирана информация за няколко услуги:

Описание - Основно и ежедневно вътрешно почистване на сгради; Сума - 400000 
ВвМ; Начална дата-28-10-2016; Крайна дата - 28-10-2019; Получатели-Община Велико 
Търново - 5100 кв. м.;

- Описание - Основно и ежедневно вътрешно почистване на сгради; Сума -  1200000 
В О !; Начална дата - 01-06-2016; Крайна дата - 01-06-2020; Получатели - Монтюпе ЕООД - 
30000 кв. м.

С така предоставената информация, участникът не удостоверява съответствие с 
поставеното от възложителя изискване. Съгласно условията посочени в обявлението 
„Под дейности, които са идентични ш и сходни с предмета на позицията се разбират 
дейности по комплексно почистване на сгради включващи минимум изпълнени услуги за 
измиване на прозорци, машинно и/ши ръчно измиване на повърхности, прахосмукиране и 
забърсване на прах на повърхности. “ Декларираната от участника информация посочва 
дейности, от които не може да се установи съответствие с поставеното изискване, а 
именно да е изпълнш дейности по комплексно почистване на сгради включващи минимум
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изпълнени услуги за измиване на прозорци, машинно и/или ръчно измиване на повърхности, 
прахосмукиране и забърсване на прах на повърхности.

2. Съгласно условията на Възложителя посочени в обявлението за обществена поръчка 
-„Участникът следва да разполага с мин. лица с образ-е, квалификация, степен, 
правоспособност, опит и регистрация или екв. на както следва: - 1 лице-ръководител на 
дейностите и отговарящо за контрола на качеството за всяка обособена позиция; Съгл. § 2, 
т.41от ЗОП: "Професионална компетентност" е наличието на знания, получени чрез 
образование или допълнителна квалификация, и/или на умения, усвоени в процеса на 
упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или 
граждански правоотношения. В случай че участник подава оферта едновременно и за двете 
обособени позиции, изискването на Възложителя за минимум лица по тях се прилага 
кумулативно и участника трябва да разполага с отделно лице за всяка обособена позиция.“

В Част IV, Раздел В, „Образователна и професионална квалификация“ от ЕЕДОП, 
участникът е декларирал следната информация: „Декларирам, че разполагам с лица 
ръководител на дейностите и отговарящи за контрола на качеството с образование, 
квалификация, степен и правност.“

Възложителят не е поставил изискване за образование, квалификация, степен, 
правоспособност, опит и регистрация, а само в случай че участник подава оферта 
едновременно и за двете обособени позиции, изискването за минимум лица да се пршага 
кумулативно и участника да разполага с отделно лице за всяка обособена позиция. В тази 
връзка, без да е посочено името на лицето -ръководител, с което участника декларира че 
разполага, комисията не може да направи проверка за спазване на условието от 
обявлението, че в случай, че участник подава оферта едновременно и за двете обособени 
позиции, разполага с отделно лице за всяка обособена позиция. В тази връзка е необходимо 
участникът да представи нов ЕЕДОП с информация за името на лицето.

3. Съгласно условията на Възложителя посочени в обявлението за обществена поръчка 
-  Участникът трябва за всяка обособена позиция да разполага с минимално необходим брой 
и видове машини и транспортни средства, или екв. на както следва:-еднодискова машина за 
миене на твърди и меки подови настилки, в т.ч. и за полиране, шлайфане-1бр.; -прахо- и 
водо- събираща вакуумна машина-1 бр.;-подомиялен автомат-1бр.;-екстрактор за миене на 
меки подови повърхности-1 бр.;-едно транспортно средство. В случай че участник подава 
оферта едновременно и за двете об. позиции, изискването на Възложителя за минимум 
машини и транспортни средства се прилага кумулативно за позициите, като оборудването 
не следва да се припокрива. Участникът следва да предостави изискуемата информация в 
Част IV, Раздел В, „Технически и професионални способности”, поле "Инструменти, 
съоръжения или техническо оборудване”, от еЕЕДОП“.
В Част IV, Раздел В, „Технически и професионални способности”, поле "Инструменти, 
съоръжения или техническо оборудване”, от еЕЕДОП на участника, е декларирана следната 
информация: „Декларирам, че разполагам с еднодискови машини за миене на твърди и меки 
подови настилки и за полиране и шлайфане, прахо и водо събиращи вакуумни машини, 
подомиялен автомат, есктрактор за миене на подови повърхности, транспортни средства.“

С така представената информация, комисията не може са установи съответствие 
на поставеното от възложителя изискване, че ,,В случай че участник подава оферта 
едновременно и за двете об. позиции, изискването на Възложителя за минимум машини и 
транспортни средства се прилага кумулативно за позициите, като оборудването не 
следва да се припокрива От представената за оборудването информация, комисията не 
може са установи по безспорен начин, че то не се припокрива предвид участието на 
участника и по двете обособени позиции. Участникът не е представил информация за 
индивидуализиращи оборудването данни, от която по безспорен начин да се установи, че
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се касае за оборудване което е различно при едната обособена позиция спрямо 
оборудването което е декларирано в ЕЕДОП за другата обособена позиция. Предвид 
посоченото е необходимо участникът да представи нов ЕЕДОП с информация за 
оборудването си чрез конкретни индивидуализиращи данни, въз основа на които да може 
да се установи, липсата или наличието на съответствието с изискването на 
Възложителя за минимум машини и транспортни средства кумулативно за позициите, 
като оборудването не следва да се припокрива.

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 допълнителна информация. Допълнително 
предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили 
след крайния срок за получаване на оферти.

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, 
ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП новия 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 
протокол 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.

Отговорът 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 запечатан непрозрачна опаковка.

Информацията се адресира до председателя на комисията с посочване „Отговор на писмо с 
изходящ номер“, като се посочва изходящ номер на приложното писмо за изпращане на 
настоящия протокол.
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О Т Г О В О Р

На писмо с изх. № ............................. / 201...г.
До  /посочват се имената/, Председател на
комисията, определена от Кмета на Община Велико Търново по обществена поръчка с 
предмет:

От участник:.................................................................Е И К ................................................................
Адрес за кореспонденция: гр ад :........................................ Пощенски код...................................
Улица , вх. ет................
Телефон:.............................................. ф акс:.......................................................................................
Електронна п о щ а...................................................................................................................................
Лице за контакти:................................................................ .................................................................

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

Комисията приключи работа в 15,00 ч. 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.

И

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ... |л .........................................
Надя Петрова - Директор на Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико Търново;

/ъ  ' у
И ЧЛЕНОВЕ:

./.......................
1. Грета Маринова -  Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико 
Търново;

.....................г ^ г у г т г .........
2. инж. Веселин Станчев -  Главен експерт звено „Сигурност и отбранително- 
мобилизационна подготовка” в Община Велико Търново;

 к " / ...................
3. Снежана Васрлева -  Главен експерт отдел „Управление на собствеността“ в Община 
Велико Търновб;

Г \

4. Велина Мо^ов^ -  Старши експерт в Дирекция „Бюджет и финанси” в Община Велико 
Търново.
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