
ПРОТОКОЛ №2

Днес, 21.10.2019 г. в 09:30 ч., 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 22-1562 от 24.09.2019 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: „Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци на 
територията на град Велико Търново”, с публикувано Обявление за поръчка с 1D 928474 на 
дата 19.08.2019 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП, с уникален номер 00073-2019- 
0045, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko- 
tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/708.

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мирослава Цонева - Главен експерт в отдел „Околна среда“ в Община 

Велико Търново;
И ЧЛЕНОВЕ:
1. Нели Любенова - Главен експерт в отдел „Околна среда“ в Община Велико Търново;
2. Даниела Дойнова - Главен експерт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община 

Велико Търново.

I. 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 единствения 
участник документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и констатира следното:

Относно документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от оферта с вх. № 5300-7866-1 от 
20.09.2019 г. от 13:37 ч. на „Нелсен - Чистота“ ЕООД, ЕИК: 123087321, със седалище и адрес 
на управление: гр. София 1404, район Триадица, бул. „България” № 111, комплекс „Ембаси 
Суитс“, бл. А, ет. 3, тел.: 0893 337 771, e-mail: nelsen_chistota_eood@abv.bg, лице за контакти: 
Венцислав Христов:

Комисията се обедини единодушно, че участникът е представил всички изискуеми 
документи и информация 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:

За участника - „Нелсен - Чистота“ ЕООД:
Участникът е представил еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от Венцислав Христов, 

в качеството му на управител на „Нелсен - Чистота“ ЕООД, както и от Димитър Борисов и Иво 
Иванов, в качеството им на изпълнителни директори на „Титан Интернешанъл Холдинг“ АД - 
едноличен собственик на капитала на „Нелсен Чистота“ ЕООД.

След справка в Търговския регистър комисията установи, че Венцислав Христов 
управлява и представлява дружеството и е лицето по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП. Спазвайки 
указанията на стр. 24 от документацията, в Част II, раздел Б: „Информация за представителите на 
икономическия оператор“ от ЕЕДОП участникът е представил и списък на всички задължени 
лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП, където освен Венцислав Христов, като задължени 
лица по смисъла на закона са посочени и Димитър Борисов и Иво Иванов, в качеството им на 
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изпълнителни директори на „Титан Интернешанъл Холдинг“ АД - едноличен собственик на 
капитала на „Нелсен Чистота“ ЕООД, които също са подписали еЕЕДОП с електронен подпис.

Подизпълнители и трети лица:
В Част II, раздел В от ЕЕДОП участникът е декларирал, че ще използва капацитета на 

трети лица, за да изпълни критериите за подбор.
В Част II, раздел Г от ЕЕДОП участникът е декларирал, че не възнамерява да възложи на 

трети страни изпълнението на част от поръчката. В Част IV, Раздел В, т. 10 „Възлагане на 
подизпълнители в процентно изражение” от ЕЕДОП също не е посочена информация относно 
участието на подизпълнители за изпълнение на поръчката.

По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал в част III, Раздел А „Основания, свързани с наказателни 

присъди”, Раздел Б „Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни 
вноски”, Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или 
професионално нарушение” и Раздел Г „Други основания за изключване“ липсата на основанията 
за отстраняване от участие в процедурата, посочени в раздел III, част 2 „Основания за 
отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП“ и част 5 „Други основания за 
отстраняване от участие“ от документацията за обществена поръчка. еЕЕДОП е подписан с 
електронен подпис от задължените лица по смисъла на закона.

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

Изискването на Възложителя е участниците да притежават валидна регистрация за 
извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци съгласно чл. 78, ал. 1 от 
Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ във връзка с чл. 35, ал. 3 и ал. 5 от ЗУО, а за 
участници чуждестранни лица - аналогична регистрация съгласно законодателството на държава 
членка на Европейския съюз, както и всяка държава - страна по Споразумението за Европейското 
икономическо пространство, в която са установени.

Участникът е декларирал в Част IV, Раздел А от еЕЕДОП, че притежава Регистрационен 
документ № 12-РД-1841-00 от 26.04.2018 г„ съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗУО по реда на глава пета, 
раздел 11 от ЗУО, за изпълнение на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци, 
съгласно Решение на РИОСВ - София към Министерство на околната среда и водите на 
Република България, издаден на ’’Нелсен Чистота” ЕООД, с което отговаря на изискването на 
Възложителя. Информацията бе потвърдена и от публичния регистър на лицата, притежаващи 
документи за извършване на дейности с отпадъци, поддържан на сайта на Изпълнителната 
агенция по околна среда (ИАОС).

По отношение на изискванията за технически и професионални способности:
1. Минимално изискване на Възложителя: Участникът трябва да е изпълнил минимум 

една услуга с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, за последните три години от 
датата на подаване на офертата. По този критерий за подбор Възложителят не поставя изискване 
за обем.

Под „дейности с предмет, сходен с този на поръчката“ следва да се разбира събиране 
или почистване и транспортиране на отпадъци.

Като доказателство за професионални способности Възложителят приема и договор, чието 
изпълнение към момента на подаването на офертата не е приключило, като участникът посочва в 
ЕЕДОП стойността на изпълнените дейности по съответния договор към момента на подаване на 
офертата.

Участникът покрива изискването за опит, за доказването на което е декларирал в Част IV, 
Раздел В, поле „Извършени услуги от конкретния вид“ от ЕЕДОП, че в момента изпълнява 
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договор с предмет „Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията гр. 
Велико Търново, с. Шереметя, с. Малки чифлик и с. Арбанаси“. Посочени са начална дата на 
договора, стойност на изпълнените услуги и получател - Община Велико Търново.

2. Минимално изискване на Възложителя: Участникът следва да разполага с персонал с 
определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката минимум:

- един водач за управление на предложения от участника контейнеровоз, притежаващ 
необходимата квалификация за работа с него;

- един общ работник.
Участникът е декларирал в Част IV, Раздел В, поле „Образователна и професионална 

квалификация“ от ЕЕДОП имена и роля в изпълнението на поръчката на лицата, които ще бъдат 
ангажирани с изпълнението на поръчката, в съответствие с изискването, а именно: един шофьор 
на контейнеровоз, притежаващ свидетелство за управление на МПС с категории В, С, D, BE, СЕ, 
DE, Ткт, М, и един общ работник.

3. Минимално изискване на Възложителя: Участникът трябва да разполага минимум със 
следното техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката:

- един брой контейнеровоз.
Участникът е декларирал в Част IV, Раздел В, поле „Инструменти, съоръжения или 

техническо оборудване" от ЕЕДОП информация, в съответствие с изискването: един брой 
контейнеровоз с посочване на данни за транспортното средство. Участникът е декларирал също, 
че посоченият контейнеровоз е нает от ЕТ „Пролет - Йордан Йорданов“.

За третото лице - ЕТ „Пролет - Йордан Йорданов“:
Участникът е представил еЕЕДОП за третото лице, подписан с електронен подпис от 

Йордан Йорданов, в качеството му на физическо лице търговец, който е и лицето по чл. 40, ал. 1, 
т. 6 от ППЗОП.

По отношение на изискванията към личното състояние:
Третото лице е декларирало в част III, Раздел А „Основания, свързани с наказателни 

присъди”, Раздел Б „Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни 
вноски”, Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или 
професионално нарушение” и Раздел Г „Други основания за изключване“ липсата на основанията 
за отстраняване от участие в процедурата, посочени в раздел III, част 2 „Основания за 
отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП“ и част 5 „Други основания за 
отстраняване от участие“ от документацията за обществена поръчка. еЕЕДОП е подписан с 
електронен подпис от задълженото лице по смисъла на закона.

По отношение на изискванията за технически и професионални способности, 
относими към третото лице:

Участникът се е позовал на капацитета на ЕТ „Пролет - Йордан Йорданов“ по отношение 
на изискването за техническо оборудване, като е посочил, че за изпълнение на поръчката ще 
разполага с контейнеровоз, нает от третото лице.

За да отговори на критерия за подбор ЕТ „Пролет - Йордан Йорданов“ е декларирал в 
Част IV, Раздел В, поле „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване” от ЕЕДОП, че 
разполага с един брой собствен автомобил /контейнеровоз/. Посочени са също и марка и 
регистрационен номер на транспортното средство.

II. Констатации относно съответствието на техническото предложение на участника 
с предварително обявените условия.
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Относно оферта с вх. № 5300-7866-1 от 20.09.2019 г. от 13:37 ч. на „Нелсен - Чистота“ 
ЕООД, ЕИК: 123087321, със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, район 
Триадица, бул. „България” № 111, комплекс „Ембаси Суитс“, бл. А, ет. 3, тел.: 0893 337 771, 
e-mail: nelsen_chistota_eood@abv.bg, лице за контакти: Венцислав Христов:

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

Техническото предложение на участника включва:
- Предложение за изпълнение на поръчката по образец № 2, подписано и подпечатано от 

Венцислав Христов, в качеството му на управител на „Нелсен - Чистота“ ЕООД. 2 стр.

Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено съгласно указанията и образеца 
от документацията за обществена поръчка и включва:

- Срок за изпълнение на поръчката до 14.09.2021 г. или до достигане на максимално 
допустимата стойност на договора, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано;

- Декларация, че в срок до 1 (един) месец от влизане в сила на договора за обществена 
поръчка участникът, ако същият бъде избран за изпълнител, ще осигури и разположи в точките 
на събиране 12 (дванадесет) броя съдове за едрогабаритни отпадъци с обем не по-малък от 4 м3;

- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

- Лице за контакт, което ще бъде на разположение на Възложителя по всички въпроси, 
касаещи изпълнението, с посочване на имена, телефон и електронна поща;

- Друга информация в съответствие с образеца.

Техническото предложение на „Нелсен - Чистота“ ЕООД за изпълнение на поръчката 
съдържа необходимата информация, изисквана от възложителя и отговаря на предварително 
обявените условия на поръчката, посочени в раздел I ..Техническа спецификация и изисквания към 
изпълнението“ и раздел IV, т. 2.3.1 относно съдържанието на техническото предложение от 
документацията за обществена поръчка.

Комисията насрочи своето следващо заседание за 24.10.2019 г. от 09:30 часа в 
заседателна зала в административната сграда на Община Велико Търново за отваряне на 
ценовото предложение. Комисията ще обяви датата, часа и мястото на отварянето чрез 
публикуване на съобщение на профила на купувача на адрес: https://www.veliko- 
tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/708.

Комисията приключи работа в 10:10 часа.

Настоящия протокол се състави в един екземпляр.

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ........
Мирослава Цонева - Главен експер^г в отдел ОС в Община Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:
1 .......................................-......... 7.................................................
Нели Любенова - Главен експерт в отдел ОС в Община Велико Търново

2 .................................... ........................
Даниела Дойнова - Главен експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново
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