
ПРОТОКОЛ № 1

Днес, 08.10.2019 г., в 14:00 часа, в зала 506 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 22-1649 от 08.10.2019 г. и Заповед за изменение № РД 22 - 1660 от 08.10.2019 г. 
на Кмета на Община Велико Търново, започна разглеждането на офертите, постъпили във 
връзка с участие в обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура с предмет: 
„Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци, землище с. Шереметя, 
Община Велико Търново”, с прогнозна стойност 2 571421.63 (два милиона петстотин 
седемдесет и една хиляди четиристотин двадесет и един лева и 63 ст.) лв. без ДДС, с 
публикувано решение с ID 930785 от дата 02.09.2019 г. и обявление за поръчка с ID 930797, 
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация с ID 933550, 
и с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки на АОП: 00073-2019-0048, с адрес на 
профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na- 
kupuvacha/713

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев -  Директор дирекция „Строителство и устройство на 
територията“ в Община Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ.
1. Зорница Кънчева-Миладинова -  Началник отдел „Околна среда“ в Община Велико 

Търново
2. Мирослава Цонева -  Главен експерт в отдел „Околна среда“ в Община Велико Търново
3. Инж. Ивайло Дачев - Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура“ в Община 

Велико Търново
4. Грета Маринова - Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико 

Търново

Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП започна работа след получаване на представените 
оферти и Справката от регистъра за получените оферти по чл. 48, ал. 1 от ППЗОП с протокол по 
чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 от 
ППЗОП.

На заседанието на комисията присъстваха Светлана Желязкова и Цветомир Фильов - 
упълномощени представители на „Минстрой Холдинг“ АД, като удостовериха присъствието си 
с подписване на протокол за присъствие и представиха пълномощно от управителя Николай 
Вълканов.

Председателят на комисията изчете Заповед № РД 22-1649 от 08.10.2019 г. и Заповед за 
изменение № РД 22 - 1660 от 08.10.2019 г., представи комисията и оповести нейните задачи:

„да разгледа постъпилите в срок оферти за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя; да разгледа и провери
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допуснатите оферти за съответствие с предварително обявените условия. Комисията да 
класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от 
възложителя условия.

Комисията да проведе заседание на 08.10.2019 г. от 14:00 часа в заседателна зала в 
сградата на Община Велико Търново. Всички действия на комисията да бъдат протоколирани, 
като резултатите от работата да бъдат отразени в доклад. Докладът на основание чл. 106, ал. 1 
от ЗОП, да бъде представен на Възложителя за утвърждаване, като към него да бъдат 
приложени протоколите от работата на комисията и всички документи, изготвени в хода на 
работа на комисията, заедно с цялата документация по процедура с предмет: „Закриване и 
рекултивация на депо за твърди битови отпадъци, землище с. Шереметя, Община Велико 
Търново”, с уникален номер 00073-2019-0048 в регистъра на АОП“.

На заседанието на комисията не присъстват представители на средствата за масово 
осведомяване.

В определения от Възложителя срок са постъпили пет оферти, както следва:

I. Оферта с вход. № 5300 - 16876 - 1/07.10.2019 г. от 11:48 часа на „СТРОЙМОНТАЖ“ 
ЕООД, с ЕИК: 130169509, адрес за кореспонденция: гр. Пазарджик 4404, ул. „Райко Алексиев“ 
№ 14А, тел: 034/45 11 58, факс: 034/45 11 58, e-mail: op@stroymontaz.com, лице за контакти: 
Камен Василев

II. Оферта с вход. № 53 - 2764 - 1/07.10.2019 г. от 13:33 часа на „Минстрой Холдинг“ АД, 
еик: 831493848, адрес за кореспонденция: гр. София 1700, бул. „ Д-р Г. М. Димитров“ № 57, 
тел: 02/963-55-55, факс: 02/ 962-42-50, e-mail: bonev@minstroy.com, лице за контакти: Неделчо 
Бонев - изпълнителен директор

III. Оферта с вход. № 53 - 1 171 - 2/07.10.2019 г. от 14:16 часа на „КЛИМАТРОНИК“ 
ЕООД, адрес за кореспонденция гр. София, ул. „Странджа“ № 156, п.к. 1233, тел: 02/967 00 08, 
e-mail: building@climatronic.bg

IV. Оферта с вход. № 53 - 2768 - 1/07.10.2019 г. от 15:33 часа на „Хидрострой България“ 
ЕООД, ЕИК: 204736650, град Силистра 7500, ул. „Добруджа“ № 3, ет. 2, тел: 0893 624 691, е- 
mail: hidrostroi_bulgariq@abv.bg, лице за контакти: Велислав Христов

V. Оферта с вход. № 53-2769 - 1/07.10.2019 г. от 15:34 часа на ДЗЗД „СМР - ДЕПО - 
ШЕРЕМЕТЯ“, с членове „ЕНЕРГО РЕМОНТ СТРОЙ“ ЕООД, ЕИК: 121891697 и „СА.И.Е.“ 
ЕООД, ЕИК: 202488671, адрес за кореспонденция: гр. София 1404, п.к. 77, район Триадица, ж.к. 
„Манастирски ливади“ - Б № 17, тел: 02/975 01 35, факс7 02/ 975 01 36, е-
mail: erstroy@mail.orbitel.bg, лице за контакт Стефан Даскалов

Комисията започна да отваря офертите по реда на тяхното постъпване. При отваряне на 
офертите стриктно се приложи чл. 54, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП.

2

mailto:op@stroymontaz.com
mailto:bonev@minstroy.com
mailto:building@climatronic.bg
mailto:hidrostroi_bulgariq@abv.bg
mailto:erstroy@mail.orbitel.bg


Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и 
оповести тяхното съдържание, като се извърши проверка за наличието на отделен запечатан 
плик „Предлагани ценови параметри”. Трима от членовете на комисията се подписаха върху 
запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, както и на всяка страница от 
техническото предложение. Комисията предложи на присъстващите представители на 
„Минстрой Холдинг“ АД, гр. София да подпишат техническите предложения и пликовете 
„Предлагани ценови параметри“ на другите участници.

Председателят на комисията в съответствие с чл. 54, ал.З от ППЗОП оповести 
съдържането на офертите, както следва:

I. Оферта с вход. № 5300 - 16876 - 1/07.10.2019 г. от 11:48 часа на „СТРОЙМОНТАЖ“ 
ЕООД, с ЕИК: 130169509, адрес за кореспонденция: гр. Пазарджик 4404, ул. „Райко 
Алексиев“ № 14А, тел: 034/45 11 58, факс: 034/45 11 58, e-mail: op@stroymontaz.com, лице 
за контакти: Камен Василев, съдържа:

При отваряне на офертата стриктно се приложи чл. 54, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП, 
както следва: председателят на комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести 
нейното съдържание и констатира наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани 
ценови параметри“.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 
надпис „Предлагани ценови параметри“.

Единият от присъстващите представители на „Минстрой Холдинг“ АД, гр. София 
подписа техническото предложение и плика „Предлагани ценови параметри“ на участника.

- Папка, съдържаща:
1. Опис на представените документи (образец № 1), подписан и подпечатан от инж. Камен 

Василев - управител
2. Заявление за участие (Образец № 1.1), подписан и подпечатан от инж. Камен Василев - 

управител
3. CD „ЕЕДОП“

- Папка, съдържаща:
4. CD „Техническо предложение“
5. Техническо предложение - образец № 3, подписано и подпечатано от инж. Камен 

Василев - управител, и приложения към него

- Отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри“.

II. Оферта с вход. № 53 - 2764 - 1/07.10.2019 г. от 13:33 часа на „Минстрой Холдинг“ АД, 
ЕИК: 831493848, адрес за кореспонденция: гр. София 1700, бул. „ Д-р Г. М. Димитров“ № 
57, тел: 02/963-55-55, факс: 02/ 962-42-50, e-mail: bonev@minstroy.com, лице за контакти: 
Неделчо Бонев - изпълнителен директор, съдържа:

При отваряне на офертата стриктно се приложи чл. 54, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП, 
както следва: председателят на комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести
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нейното съдържание и констатира наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани 
ценови параметри“.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 
надпис „Предлагани ценови параметри“.

-Папка, съдържаща:
1. Опис на представените документи (образец № 1), подписан и подпечатан от Николай 

Вълканов - председател на съвета на директорите, и Неделчо Бонев - изпълнителен 
директор - стр. 3 - стр. 5

2. Заявление за участие (Образец № 1.1), подписан и подпечатан от Николай Вълканов - 
председател на съвета на директорите, и Неделчо Бонев - изпълнителен директор

3. CD, съдържащ ЕЕДОП
4. Заверени копия на документи за регистрация в ЦПРС (удостоверения и талони към тях) - 

стр. 11 - стр. 19
5. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, по чл. 64, ал. 

1, т. 1 от ЗОП, подписан и подпечатан от Николай Вълканов - председател на съвета на 
директорите, и Неделчо Бонев - изпълнителен директор - стр. 22 - стр. 24

6. Заверени копия на Удостоверения за добро изпълнение - стр. 25 - стр. 40
7. Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат 

използвани за изпълнение на поръчката, по чл. 64, ал.1, т. 9 от ЗОП, подписана и 
подпечатана от Николай Вълканов - председател на съвета на директорите, и Неделчо 
Бонев - изпълнителен директор - стр. 42 - стр. 43

8. Информация относно правно-организационната форма и списък на всички задължени 
лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП, по чл. 40, ал. 3 от ППЗОП, подписана и 
подпечатана от Николай Вълканов - председател на съвета на директорите, и Неделчо 
Бонев - изпълнителен директор

-Папка, съдържаща:
9. Техническо предложение - образец № 3, подписано и подпечатано от Николай Вълканов 

- председател на съвета на директорите, и Неделчо Бонев - изпълнителен директор - стр. 
50 - стр.52

10. Предложение за изпълнение на поръчката по чл. 39, ал. 3 („б“) от ЗОП, подписано и 
подпечатано от Николай Вълканов - председател на съвета на директорите, и Неделчо 
Бонев - изпълнителен директор, и приложения към него - стр. 54 - стр. 342

11. Декларация за конфиденциалност на „Предложение за изпълнение на поръчката“ и 
приложенията към него, подписана и подпечатана от Николай Вълканов - председател на 
съвета на директорите, и Неделчо Бонев - изпълнителен директор

12. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП, подписана и подпечатана от Николай 
Вълканов - председател на съвета на директорите, и Неделчо Бонев - изпълнителен 
директор

13.CD

-Отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри“.

III. Оферта с вход. № 53 - 1171 - 2/07.10.2019 г. от 14:16 часа на „КЛИМАТРОНИК“ ЕООД, 
адрес за кореспонденция гр. София, ул. „Странджа“ № 156, п.к. 1233, тел: 02/967 00 08, е- 
mail: building@dimatronic.bg, съдържа:
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При отваряне на офертата стриктно се приложи чл. 54, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП, 
както следва: председателят на комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести 
нейното съдържание и констатира наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани 
ценови параметри“.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 
надпис „Предлагани ценови параметри“.

Единият от присъстващите представители на „Минстрой Холдинг“ АД, гр. София 
подписа техническото предложение и плика „Предлагани ценови параметри“ на участника.

1. Опис на представените документи (образец № 1), подписан и подпечатан от Цветан
Кордев - управител

2. CD с ЕЕДОП
3. Заявление за участие (Образец № 1.1), подписан и подпечатан от Цветан Кордев -

управител
4. Техническо предложение - образец № 3, подписано и подпечатано от Цветан Кордев -

управител, и приложения към него - 158 страници

-Отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри“.

IV. Оферта с вход. № 53 - 2768 - 1/07.10.2019 г. от 15:33 часа на „Хидрострой България“ 
ЕООД, ЕИК: 204736650, град Силистра 7500, ул. „Добруджа“ № 3, ет. 2, тел: 0893 624 691, 
e-mail: hidrostroi_bulgariq@abv.bg, лице за контакти: Велислав Христов, съдържа:

При отваряне на офертата стриктно се приложи чл. 54, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП, 
както следва: председателят на комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести 
нейното съдържание и констатира наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани 
ценови параметри“.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 
надпис „Предлагани ценови параметри“.

Единият от присъстващите представители на „Минстрой Холдинг“ АД, гр. София 
подписа техническото предложение и плика „Предлагани ценови параметри“ на участника.

1. Опис на представените документи (образец № 1), подписан и подпечатан от Велислав 
Христов - Управител

2. Заявление за участие (Образец № 1.1), подписан и подпечатан от Велислав Христов - 
Управител

3. CD с ЕЕДОП
4. Декларация по чл. 65, ал. 3 от ЗОП за ползване ресурсите на трети лица, подписана и 

подпечатана от Ивайло Иванов - управител на „Феникс Силистра“ ЕООД
5. Техническо предложение - образец № 3, подписано и подпечатано от Велислав 

Христов - управител, и приложения към него - стр. 4 - стр. 153
6. CD „Техническо предложение“
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-Отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри“.

V. Оферта с вход. № 53-2769 - 1/07.10.2019 г. от 15:34 часа на ДЗЗД „СМР - ДЕПО - 
ШЕРЕМЕТЯ“, с членове „ЕНЕРГО РЕМОНТ СТРОЙ“ ЕООД, ЕИК: 121891697 и 
„СА.И.Е.“ ЕООД, ЕИК: 202488671, адрес за кореспонденция: гр. София 1404, п.к. 77, район 
Триадица, ж.к. „Манастирски ливади“ - Б № 17, тел: 02/975 01 35, факс7 02/ 975 01 36, е- 
mail: erstroy@mail.orbitel.bg, лице за контакт Стефан Даскалов, съдържа:

При отваряне на офертата стриктно се приложи чл. 54, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП, 
както следва: председателят на комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести 
нейното съдържание и констатира наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани 
ценови параметри“.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 
надпис „Предлагани ценови параметри“.

Единият от присъстващите представители на „Минстрой Холдинг“ АД, гр. София 
подписа техническото предложение и плика „Предлагани ценови параметри“ на участника.

1. CD, съдържащо 3 бр. ЕЕДОП - за ДЗЗД „СМР - ДЕПО - ШЕРЕМЕТЯ“, за 
„ЕНЕРГО РЕМОНТ СТРОЙ“ ЕООД и „СА.И.Е.“ ЕООД

2. Опис на представените документи, подписан и подпечатан от Стефан Даскалов -
представляващ „ЕНЕРГО РЕМОНТ СТРОЙ“ ЕООД

3. Заверено копие на Споразумение за създаване на обединение от 24.09.2019 г. - 10 
страници

4. CD, съдържащо Техническо предложение
5. Техническо предложение - образец № 3, подписано и подпечатано от Стефан

Даскалов, и приложения към него - стр. 1 - стр. 261

- Отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри“.

С извършването на горните действия приключи публичната част от заседанието на 
комисията.

Председателя на комисията на основание чл. 51, ал.4, т. 1 от ППЗОП определя следния 
прогнозен график за работа на комисията:

1. Най-късно до 25.10.2019 г., всеки от членовете на комисията трябва лично да разгледа 
документите и информацията в офертите за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Място на съхранение на 
документите, свързани с обществената поръчка до приключване работата на комисията - стая
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архив на дирекция ОП, където офертите са на разположение на членовете на кцмисията за 
преглед и анализ.

2. Най-късно на дата 20.11.2019 г. комисията трябва да проведе заседание за да обсъди и 
изготви протоколи за съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя, като в случай че установи липса, непълнота 
или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 
несъответствие с изискванията към личното състоянието или критериите за подбор, да ги 
посочи в протокола и да го изпрати на съответния участник в деня на публикуването му в 
профила на купувача.

Проверката ще обхваща и съдържанието и редовността на документите във връзка с 
личното състояние и критериите за подбор, както и представяне и подписване на образци и 
ЕЕДОП от изискуемите лица и изпълнение на други изисквания на обявлението, 
документацията и образците към нея.

3. Най-късно на дата 20.12.2019 г. комисията трябва да проведе заседание, на което да 
разгледа допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, ако е приложимо, и да разгледа 
техническите предложения на допуснатите участници за съответствие с предварително 
обявените условия.

4. Дата за отваряне на ценовите предложения най-късно до: 31.12.2019 г., преди която 
дата се планира всеки от комисията да разгледа подробно постъпилата в срока оферта и да 
изгради своето мнение относно съответствието с предварително обявените условия.

Комисията приключи работа в 16:15 часа

Настоящият протокол се състави в един екземпляр.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:..................
инж. Динко Кечев -  Директор д и р ^ й ^ я^ С тр ^ тел ств о  и устройство на територията“ в Община 
Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:

Зорница К ъ н ч ева-М ип ятй н Л вя  -  Н ячяпник отпеп  „Околна среда“ в Община Велико Търново

Мирослава Цонева - 1  яйвен експерт в/гфзрл „Околна среда“ в Община Велико Търново

 <  ...............
Инж. Ивайло Дачев - Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура“ в Община Велико 
Търново

Трета Маринова - Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико Търново
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