
мисията по чл. 
Правилник за 
471/11.09.2019 
постъпили във 

ПРОТОКОЛ № 2 

Днес 20.09.2019 г. в 10:00 часа, в сградата на Община Велико Търново, К 
103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл.51, ал.1 от 
прилагане на Закона за обществените поръчки, назначена със Заповед № РД 22-
г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи разглеждането на офертите, 
връзка с участие в обществена поръчка чрез публично състезание с п р е д а т : „Услуга за 
разработване на проектно предложение по темата „Качество на въздухг" на Петата 
покана по инициативата на Европейската комисия за Градски иновати 
съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие", открита с Решение 
РД 24-121 от 21.08.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, публикувано на дата 
21.08.2019 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП под ID 929227, 
обявление с ID 929228 на дата 21.08.2019 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП, с 
уникален номер в РОП 00073-2019-0046, с адрес на профила на купувача на Община Велико 
Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/711. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зорница Кънчева - Миладинова - Началник отдел „Околна среда" в 
Дирекция „Строителство и устройство на територията" в Община Велико Търново; 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Нели Любенова - Главен експерт в отдел „Околна среда" в Дирекция „Строителство и 
устройство на територията" в Община Велико Търново; 
2. Мирослава Цонева - Главен експерт в отдел „Околна среда" в Дирекция „Строителство и 
устройство на територията" в Община Велико Търново; 

Комисията започна да разглежда и анализира представената оферта. Комисията в 
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 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 

I. Относно оферта с вх. № 5300-3097/10.09.2019 г., 10:09 ч. на „ЕКО ЛОГИСТИК А" 
ЕООД, с ЕИК 201014089, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Бяло поле № 
12, вх. Офиси, ет. 1, офис № 3, тел.: 0887 51 68 12, e-mail: ekologistica.eu@gmail.com, лице за 
контакти: Евгения Андреевска - Джамбазова. 

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация в офертата, 
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: 

Участника е представил ЕЕДОП на електронен носител, подписан с ел. подпис от 
Евгения Андреевска - Джамбазова и Гергана Коджебашева - Катранджиева в качеството им на 
управители и представляващи дружеството, които съгласно търговския регистър са и лицата по 
чл. 40, ал. 1,т. 3 от ППЗОП. 

По отношение на изискванията към личното състояние на участника: 
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и чл. 55, 
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ал. 1, т. 1 от ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, липсата 
на свързаност с друг участник по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на 
Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП и чл. 107, 
т. 4 от ЗОП и липсата на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията 
и за отнемане на незаконно придобитото имущество, чрез представяне на еЕЕДОП, подписан с 
ел.подпис от Евгения Андреевска - Джамбазова и Гергана Коджебашева - Катранджиева в 
качеството им на управители и представляващи дружеството. 

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 технически и професионални способности: 
1. Съгласно документацията за обществена поръчка „ Участникът трябва да е изпълнил 

минимум дейности с предмет и обем, идентични ши сходни с тези на поръчка за последните 3 
/три/ години, считано от датата на подаване на офертата. За идентичен или сходен 
предмет с този на поръчката се разбира „изготвяне на проектно предложение/формуляр за 
кандидатстване/концепция за участие по проекти/ програми или други форми на 
финансиране или др. документи с еквивалентно предназначение в областта на околната 
среда и/или качеството на въздуха и/или устойчивото местно и регионално развитие или 
екв. области". Минималният обем е изпълнението на минимум една идентична ши сходна 
дейност." 

Участника е представил изискуемата информация в част IV: Критерий за подбор, в буква 
В: Технически и професионални способности от еЕЕДОП. В представения еЕЕДОП, е 
декларирал следните извършени дейности: 

1. „ ЕКО ЛОГИСТИК А" ЕООД е основен изпълнител по договор с предмет 
„Предоставяне на експертни услуги при разработването и окомтектоването на проектно 
предложение за кандидатстване на община Златица, по процедура за директно предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на 
компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови 
отпадъци " по приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020 г." сключен между Община Златица и 
ДЗЗД "ЕКО - СРЕДНОГОРИЕ"; Сума 356 000 лв.; Начална дата: 13-03-2017; Крайна дата 
13-07-2018; Получатели Община Златица" 

2. „ЕКО ЛОГИСТИК А" ЕООД е основен изпълнител по договор с предмет 
„Предоставяне на експертни услуги при разработването и окомтектоването на проектно 
предложение за кандидатстване на община Мадан, по процедура за директно предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ „ Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на 
компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови 
отпадъци" по приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020 г." сключен между Община Мадан и 
ДЗЗД "СИТИ УЕЙСТ"; Сума 379 000 лв.; Начална дата 17-03-2017; Крайна дата 20-11-2017; 
Получатели Община Мадан " 

Съответствието с поставените минимални изисквания се установява, чрез представената 
информация от участника в еЕЕДОП. 

2. Съгласно документацията за обществена поръчка, участникът следва да разполага с 
минимум: 4 експерта - един с професионална компетентност в областта на природните науки, 
един с професионална компетентност в областта на екологията и опазването на околната среда, 
един с професионална компетентност в областта на стопанските науки и един с професионална 
компетентност в областта на здравеопазването, от които един ръководител екип със 
специфичен опит: участието в изготвянето на поне 1 /едно/ проектно предложение/формуляр/ 
концепция за кандидатстване по проект/програма или други форми на финансиране или др. 
документи с еквивалентно предназначение в областта на околната среда и/или атмосферния 
въздух или екв. области. 

Участникът е посочил, че разполага с персонал и с ръководен състав с професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. Съответствието с поставяните минимални 
изисквания към персонала и ръководния състав се установява, чрез представената информация 
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в част IV: Критерий за подбор, в буква В: Технически и професионални способности от 
еЕЕДОП. В представения еЕЕДОП, участникът е посочил 4 лица: Експерт 1 (Ръководител на 
екип) Евгения Андреевска-Джамбазова с Професионална компетентност в областта на 
екологията и опазване на околната среда, притежаваща специфичен опит - Ръководител на екип 
при изпълнение на договор с предмет: „Предоставяне на експертни услуги при разработването 
и окомплектоването на проектно предложение за кандидатстване на община Златица и община 
Мадан, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на 
инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" по приоритетна ос 2 на ОПОС 
2014-2020 г.; Експерт 2 Гергана Коджебашева-Катранджиева с Професионална компетентност в 
областта на природните науки; Експерт 3 Тотка Стоилова с Професионална компетентност в 
областта на стопанските науки и Експерт 4 Диана Михайлова с Професионална компетентност 
в областта на здравеопазването. 

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

На 30.09.2019 г. комисията продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане на 
техническото предложение на офертата за съответствие с минимално изискуемото съдържание 
посочено в документацията. 

Констатации относно съответствието на техническото предложение с 
предварително обявените условия. 

I. Относно оферта с вх. № 5300-3097/10.09.2019 г., 10:09 ч. на „ЕКО ЛОГИСТИК А" 
ЕООД, с ЕИК 201014089, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Бяло поле № 
12, вх. Офиси, ет. 1, офис № 3, тел.: 0887 51 68 12, e-mail: ekologistica.eu@gmail.com, лице за 
контакти: Евгения Андреевска - Джамбазова. 

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

Участникът е представил Техническо предложение включващо: 
- Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП по Образец № 3 - 31 стр., стр. 

1-31; 

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: 

Комисията установи, че предложението за изпълнение на поръчката съдържа минимално 
изискуемата информация. Участникът подробно е представил своята концепция за изпълнение 
на поръчката съгласно техническото задание, която включва: визия, подход и методология на 
изпълнение на услугата, проектна идея, създаване на организация и времеви график. 
Информация относно визията участникът е представил на стр. 2 до стр. 5. Подхода и 
методологията за изпълнение на услугата е описана на стр. 5-13. Участникът е представил 
основната цел, подход, методи, инструменти за организация на работа на екипа и очакваните 
резултати. Проектната идея е представена на стр. 13-17. Предвижданата организация на работа и 
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времеви график са описани на стр. 17-31. Представил е организационна структура на екипа за 
изпълнение, включваща както ключови, така и неключови експерти, както и линиите на 
взаимодействие и йерархично положение и докладване вътре и извън екипа. Описал е мерки и 
механизми за комуникация, както вътре между екипа при разпределение на задачите и 
отговорностите, така и при комуникацията с възложителя. Представен е план за 
разпределението на задълженията на екипа за изпълнение (ключови и неключови експерти) при 
изпълнението на дейностите и съставляващите ги задачи. Предложението на участника 
отговаря на изискванията на възложителя посочени в техническото задание. 

Въз основа на направените по горе констатации, комисията допуска до етап отваряне на 
ценово предложение оферта с вх. № 5300-3097/10.09.2019 г., 10:09 ч. на „ЕКО ЛОГИСТИК 
А" ЕООД, с ЕИК 201014089, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Бяло поле 
№ 12, вх. Офиси, ет. 1, офис № 3, тел.: 0887 51 68 12, e-mail: ekologistica.eu@gmail.com, лице 
за контакти: Евгения Андреевска - Джамбазова. 

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 
поръчки във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуга за 
разработване на проектно предложение по темата „Качество на въздуха" на Петата 
потна по инициативата на Европейската комисия за Градски иновативни действия, 
съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие", комисията реши: 

Отваряне и оповестяване на ценовите предложения да се извърши на дата 04.10.2019 г. 
от 09:30 часа в сградата на Община Велико Търново. При отварянето на плика с предлаганата 
цена има право да присъства участника в процедурата или негови упълномощени 
представители, както и представители средствата за масово осведомяване. 

Участника ще бъде уведомен чрез публикуване на съобщение на профила на купувача, 
предварително оповестен с откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/711. 

Настоящият протокол се състави в един екземпляр. 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/ Зорница Кънчева-Миладинова - Началник отдел „Околна среда" в Дирекция „Строителство и 
устройство на теритодаята/ в Община Велико Търново / 

И ЧЛЕНОВЕ: 
£ , 

/ Нели Любенова - Старши експерт в отдел „Околна среда" в Дирекция „Строителство и устройство на 
територията" в Община Велиюй Тъоново / 

/ Мирослава Цонева - Л ^ в е н е^перт в отдел „Околна среда" в Дирекция „Строителство и устройство 
на територията" в Обищна Велико Търново / 
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.




