ПРОТОКОЛ № 3

Днес, 20.12.2019 г. в 14:00 ч., в заседателна зала 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 22-1649 от 08.10.2019 г. и Заповед за изменение № РД 22 - 1660 от 08.10.2019 г. на Кмета
на Община Велико Търново, продължи разглеждането на офертите, постъпили във връзка с
участие в обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура с предмет: „Закриване
и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци, землище с. Шереметя, Община
Велико Търново”, с прогнозна стойност 2 571 421.63 (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. Трета Маринова - Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико
Търново
На 14.11.2019 г. протокол № 2 от дата 14.11.2019 г. е изпратен на участниците с
приложно писмо № 91-00-396/14.11.2019 г. и на същата дата е публикуван на профила на
купувача на Община Велико Търново: https://www.-veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/713.
Протокола е получен от всички участници на дати, както следва:

№

Наименование на
участника

1

„СТРОИМОНТАЖ“
ЕООД, гр. Пазарджик
„Минстрой
Холдинг“
АД, гр. София
„КЛИМАТРОНИК“
ЕООД, гр. София
„Хидрострой България“
ЕООД, гр. Силистра

2
3
4

Получен протокол
от участника на
дата

Представен в
Община Велико
Търново отговор с
вход. № и дата

15.11.2019 г.

Отговорът от
участника следва
да с представи до
дата
-

15.11.2019 г.

-

-

15.11.2019 г.

22.11.2019 г.

21.11.2019 г.

20.11.2019 г.

27.11.2019 г.

20.11.2019 г.
21.11.2019 г.

-

1

I

5

ДЗЗД „СМР - ДЕПО ШЕРЕМЕТЯ“, гр. София

18.11.2019 г.

25.11.2019 г.

22.11.2019 г.

Комисията установи, че отговорите на участниците са постъпили в законоустановения срок.
На основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на
допълнително представените документи, и преценка относно съответствието на
участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и установи
следното:

I. Отговор с вх. № 53-1171-3/21.11.2019 г. на участника „КЛИМАТРОНИК“ ЕООД, адрес
за кореспонденция гр. София, ул. „Странджа“ № 156, п.к. 1233, тел: 02/967 00 08, e-mail:
building@climatronic .bg, съдържа:
1. CD сЕЕДО П
В протокол № 2 от 14.11.2019 г. комисията е констатирала, че в представения ЕЕДОП
участникът е посочил валидност на притежаваните от него удостоверения: Удостоверение № I
- TV 015753 (първа група), Удостоверение № II - TV 004483 (втора група), Удостоверение № III
- TV 005202 (трета група), Удостоверение № IV - TV 007684 (четвърта група), Удостоверение
№ V - TV 011085 (пета група), до 30.09.2019 г. Комисията е установила от справка в ЦПРС по
ЕИК на участника, че там е отразена информация за срок на валидност до 30. 09.2020 г. и е
изискала от участника да приведе посочения от него срок на валидност в ЕЕДОП в съответствие
с информацията в ЦПРС.
В допълнително представения ЕЕДОП в част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност
участникът е посочил същите удостоверения и съответно - срокът им на валидност: до
30.09.2020 г., с което несъответствието е отстранено.
Предвид съдържащата се информация и документи в офертата на участника, описаната
информация в протокол № 1 и 2 от работата на комисията, както и в допълнително представения
от участника отговор, описан в настоящия протокол, комисията единодушно решава, че
участникът отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор и го
допуска до етап разглеждане на техническото предложение и проверка на съответствие с
предварително обявените изисквания.

II. Отговор с вх. № 53-2768-2/20.11.2019 г. на участника „Хидрострой България“ ЕООД,
ЕИК: 204736650, град Силистра 7500, ул. „Добруджа“ № 3, ет. 2, тел: 0893 624 691, e-mail:
hidrostroi_bulgariq@abv.bg, съдържа:
1. Приложно писмо, подписано и подпечатано от Велислав Христов - управител
2. Заверено копие на Удостоверение № IV - TV 009722 от КСБ за вписване в ЦПРС за
Четвърта група, строежи от втора до пета категория
3. CD с ЕЕДОП, електронно подписан от управителя Велислав Христов, на дата
19.11.2019 г.
В протокол № 2 от 14.11.2019 г. комисията е констатирала, че участникът е
представил информация относно вписването му в ЦПРС, която не кореспондира на поставеното
от Възложителя изискване за вписване в ЦПРС за втора категория строежи съгласно ЗУТ, чл.
2

137, ал. 1, т. 2, г, а именно: съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци, или еквивалент,
а е посочил: Удостоверение № II - TV 006061, втора група, строежи от четвърта категория,
валидност на талона 30.09.2020 г. Комисията е установила след справка в ЦПРС по ЕИК на
участника, че същият притежава регистрация за първа, втора, четвърта и пета групи.
В допълнително представения ЕЕДОП в част IV: Критерии за подбор, раздел А: Еодност
участникът е посочил, че притежава „Удостоверение № IV - TV 009722, четвърта група, строежи
от втора до пета категория, валидност на талона: 30.09.2020 г.“, което отговаря на поставените
изисквания за годност. Така участникът отстранява несъответствието с поставеното от
Възложителя изискване.

III. Отговор с вх. № 53-2768-3/21.11.2019 г. на участника „Хидрострой България“ ЕООД,
ЕИК: 204736650, град Силистра 7500, ул. „Добруджа“ № 3, ет. 2, тел: 0893 624 691, e-mail:
hidrostroi_bulgariq@abv.bg, съдържа:
1. Приложно писмо с изх. № 082/20.11.2019 г., подписано и подпечатано от Велислав
Христов - управител
2. Заверено копие на Удостоверение № IV - TV 009722 от КСБ за вписване в ЦПРС за
Четвърта група, строежи от втора до пета категория
3. CD с ЕЕДОП, електронно подписан от управителя Велислав Христов, на дата
20.11.2019 г.
След като разгледа съдържанието на представения отговор с вх. № 53-2768-3/21.11.2019
г. комисията установи, че той съдържа същите документи, както отговор е вх. № 53-27682/20.11.2019 г. на този участник.
В допълнително представения ЕЕДОП в отговор с вх. № 53-2768-3/21.11.2019 г. е
декларирана същата информация, а именно: в част IV: Критерии за подбор, раздел А:
Еодност участникът е посочил, че притежава „Удостоверение № IV - TV 009722, четвърта група,
строежи от втора до пета категория, валидност на талона: 30.09.2020 г.“, което отговаря на
поставените изисквания за годност. Така участникът удостоверява съответствието си с
изискванията на Възложителя.

IV. Отговор с вх. № 53-2769-2/22.11.2019 г. на участника 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, факс: 02/ 975 01 36, еmail: erstroy@mail.orbiteI.bg, лице за контакт Стефан Даскалов, съдържа:
1. Приложно писмо, подписано и подпечатано от Стефан Даскалов - представляващ
ДЗЗД „СМР1ДЕПО-ШЕРЕМЕТЯ“
2. CD, съдържащо ЕЕДОП на „ЕНЕРГО РЕМОНТ СТРОЙ“ ЕООД и на ДЗЗД
„СМРЩЕПО-ШЕРЕМЕТЯ“
В Протокол № 2 от 14.11.2019 г. от работата на комисията по отношение на офертата на
участника ДЗЗД „СМРЩЕПО-ШЕРЕМЕТЯ“ е установено несъответствие в декларираните
обстоятелства относно вписването в ЦПРС към Камарата на строителите в България, и поконкретно - посочените номера на удостоверения и групите, за които се отнасят за ДЗЗД
„СМРЩЕПО-ШЕРЕМЕТЯ“ и за „ЕНЕРГО РЕМОНТ СТРОЙ“ ЕООД.
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С допълнително представените документи участникът е представил 2 броя ЕЕДОП - за
ДЗЗД „СМРЩЕПО-ШЕРЕМЕТЯ“ и за „ЕНЕРЕО РЕМОНТ СТРОЙ“ ЕООД, където в раздел А:
Годност е посочено: „Удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на
строителя № IV - TV 007565 и талон № IV-TV04 към него за изпълнение на строежи от четвърта
група, от първа до пета категория, валидно до 30.09.2020 г.“, което се потвърждава от данните
в ЦПРС и е в съответствие с поставените от Възложителя изисквания.
С така посочената информация и допълнително представени документи се доказва
съответствието с минимално поставеното изискване за вписване в Централен професионален
регистър на строителя за: Втора категория строежи съгласно ЗУТ, чл. 137, ал. 1, т. 2, г
(съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци), или еквивалент.
Предвид съдържащата се информация и документи в офертата на участника, описаната
информация в протокол № 1 и 2 от работата на комисията, както и в допълнително представения
от участника отговор, описан в настоящия протокол, комисията единодушно решава, че
участникът отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор и го
допуска до етап разглеждане на техническото предложение и проверка на съответствие с
предварително обявените изисквания.

Списък на участниците, допуснати до етап на разглеждане на Техническо предложение
при мотиви, отразени в настоящия протокол:
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 - 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,
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, еmail: 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, еmail: erstroy@mail.orbitel.bg, лице за контакт Стефан Даскалов
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Поради големия обем на представените технически предложения от участниците.
Комисията ще се събере отново, за да ги разгледа и оцени.
Във връзка с направената промяна на срока за работа на комисията съгласно Заповед №
РД 22 - 2129/20.12.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, и във връзка с изисканото от
участниците удължаване на определения срок на валидност на офертата до 30.04.2020 г.,
председателят на комисията на основание чл. 51, ал.4, т.1 от ППЗОП определя следния нов
прогнозен график за довършване на работа й:
1. Най-късно на дата 20.03.2020 г. комисията трябва да проведе заседание, на което да
разгледа техническите предложения на допуснатите участници за съответствие с предварително
обявените условия.
2. Дата за отваряне на ценовите предложения: най-късно до 30.03.2020 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.

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

КОМИСИЯ В СЪСТАВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Д и н к ^ ^ Й е в - Директор Дирекция "Строителство и устройство на
територията" в Община Ведйко Търново;,
И ЧЛЕНОВЕ:

Зорница Кънчева^Милалинова - Началник отдел „Околна среда“ в Община Велико Търново

Мирослава Цонева - Главен egcn^T 'p отдел „Околна среда“ в Община Велико Търново

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

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

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС)
2016/679
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