ПРОТОКОЛ №1
Днес, 03.02.2020 г. в 10:00 ч., в зала 306 в сградата на Община Велико Търново,
комисията от длъжностни лица по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед №РД 22 180/03.02.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново, със задача: да разгледа и оцени
офертите, представени в отговор на обява с №ОБ - 1/16.01.2020 г. за обществена поръчка
по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на чл. 187, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП,
започна разглеждането на постъпилите оферти във връзка с участие в обществена поръчка
с предмет: „Експлоатация и поддържане на депо за земни маси и строителни отпадъци
в землището на село Леденик, община Велико Търново" с публикувана Информация за
обява с ID 9095869 в Портала за обществени поръчки (ПОП) и Информация за удължаване
на първоначалния срок за получаване на оферти с изх. №12 - 161 - 3/28.01.2020 г.,
публикувана в ПОП с ID №9096046 на 28.01.2020 г., с адрес на профила на купувача на
Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/765.

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зорница Кънчева - Миладинова - началник на отдел „Околна среда" в
Община Велико Търново;
И ЧЛЕНОВЕ:
1. Веселин Стойков - главен специалист в отдел „Околна среда" в Община Велико Търново;
2. Милена Курдова - главен експерт в дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико
Търново.
В определения в обява №ОБ - 1/16.01.2020 г. за обществената поръчка срок са
постъпили 2 оферти, поради което е приложен чл. 188, ал. 2 от ЗОП и срокът е удължен до
31.01.2020 г. В допълнително указния срок не са постъпили други оферти.
След запознаване със списъка с участниците, членовете на комисията подписаха
декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП.
На заседанието на комисията присъства Екатерина Иринчева, в качеството й на
упълномощено лице от Надежда Христова - управител на ЕТ „Надежда - Надежда
Христова", като удостовери присъствието си чрез подписване на протокол за присъствие.

Постъпили са 2 (две) оферти, както следва:
I. Оферта с вх. №53 - 1745 - 1/27.01.2020 г. в 09:45 часа на „МИТ И КО" ЕООД, адрес
за кореспонденция: гр. Пловдив 4030, ул. „Горно Броди" №17, , тел: 0898 585647, еmail: evasto2000@abv.bg, лице за контакти: инж. Митко Хаджиев.
II. Оферта с вх. №5300 - 2710 - 2/27.01.2020 г. в 16:31 ч. на ЕТ „Надежда - Надежда
Христова", адрес за кореспонденция: гр. Велика Търново, ул. „Моско Москов" №17,
ап. 3, тел: +359887784648, e-mail: n_transport@abv.bg, лице за контакти: Надежда
Христова.

1. Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на постъпилите оферти по реда
на тяхното постъпване.
I. Оферта с вх. №53 - 1745 - 1/27.01.2020 г. в 09:45 часа на „МИТ И КО" ЕООД, адрес
за кореспонденция: гр. Пловдив 4030, ул. „Горно Броди" №17, , тел: 0898 585647, еmail: evasto2000@abv.bg, лице за контакти: инж. Митко Хаджиев, съдържа:
1. Заявление за участие, в т.ч. опис на документите и информацията, съдържащи се
в офертата (образец №1), подписан и подпечатан от инж. Митко Хаджиев - управител, 2
стр.
2. Представяне на участника (образец №2), подписано и подпечатано от инж. Митко
Хаджиев - управител - 2 стр.
3. Техническо предложение, подписано и подпечатано от инж. Митко Хаджиев управител (Образец №3).
4. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП (за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал.
1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП), подписана и подпечата от инж. Митко Хаджиев - управител (образец
№5).
5. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП (за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал.
1, т. 3-6 от ЗОП), подписана и подпечата от инж. Митко Хаджиев - управител (образец №6)
- 2 стр.
6. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици, подписана и подпечатана
от инж. Митко Хаджиев - управител (Образец №9).
7. Декларация във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП,
подписана и подпечатана от инж. Митко Хаджиев - управител (образец №10).
8. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие
на корупцията за отнемане на незаконно придобитото имущество, подписана и подпечатана
от инж. Митко Хаджиев - управител (образец №11).
9. Декларация за съответствие с критериите за подбор - за техническото оборудване,
което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката (чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП), образец
№12, подписана и подпечатана от инж. Митко Хаджиев - управител.
Плик „Ценово предложение":
1. Ценово предложение (образец №4), подписано и подпечатано от инж. Митко
Хаджиев - управител:
• Цена за машиносмяна за верижен булдозер за разриване на строителни
отпадъци и земни маси с номинална мощност до 120 kw - 376,98 (триста седемдесет и шест
лв. и 98 ст.) лева без ДДС;
• Цена за машиносмяна за верижен булдозер за разриване на строителни
отпадъци и земни маси с номинална мощност над 200 kw - 585,94 (петстотин осемдесет и
пет лв. и 94 ст.) лева без ДДС;
• Цена за машиносмяна за трошачка за претрошаване на строителни отпадъци
с номинална мощност над 200 kw - 799,75 (седемстотин деветдесет и девет лв. и 75 ст.) лева
без ДДС.
2. Анализ 1 - Цена за машиносмяна за верижен булдозер с номинална мощност до
120 kw за 1 мсм.
3. Анализ 2 - Цена за машиносмяна за верижен булдозер с номинална мощност над
200 kw за 1 мсм.
4. Анализ 3 - Цена за машиносмяна за трошачка с номинална мощност над 200 kw
за 1 мсм.
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II. Оферта с вх. №5300 - 2710 - 2/27.01.2020 г. в 16:31 ч. на ЕТ „Надежда - Надежда
Христова", адрес за кореспонденция: гр. Велика Търново, ул. „Моско Москов" №17,
ап. 3, тел: +359887784648, e-mail: n_transport@abv.bg, лице за контакти: Надежда
Христова, съдържа:
1. Заявление за участие, в т.ч. опис на документите и информацията, съдържащи се
в офертата (образец №1), подписан и подпечатан от Надежда Христова - управител, 2 стр.
2. Представяне на участника (образец №2), подписано и подпечатано от Надежда
Христова - управител - 2 стр.
3. Техническо предложение, подписано и подпечатано от Надежда Христова управител (Образец №3).
4. Обяснителна записка с методология за изпълнение, подписана и подпечатана от
Надежда Христова - управител - 31 стр.
5. Ценово предложение (образец №4), подписано и подпечатано от Надежда
Христова - управител - 2 стр.:
• Цена за машиносмяна за верижен булдозер за разриване на строителни
отпадъци и земни маси с номинална мощност до 120 kw - 361,40 (триста шестдесет и един
лв. и 40 ст.) лева без ДДС;
• Цена за машиносмяна за верижен булдозер за разриване на строителни
отпадъци и земни маси с номинална мощност над 200 k w - 615,15 (шестстотин и петнадесет
лв. и 15 ст.) лева без ДДС;
• Цена за машиносмяна за трошачка за претрошаване на строителни отпадъци
с номинална мощност над 200 kw - 816,35 (осемстотин и шестнадесет лв. и 35 ст.) лева без
ДДС.
6. Калкулация за една машиносмяна на булдозер Т 130 с мощност 117,7 kw за
разриване на земни маси и строителни отпадъци.
7. Калкулация за една машиносмяна на булдозер Коматцу с мощност 243 kw за
разриване на земни маси и строителни отпадъци.
8. Калкулация за една машиносмяна на трошачка Metso Lokotrack с мощност 243 kw
за претрошаване на строителни отпадъци.
9. Калкулация за една машиносмяна на багер товарач Caterpillar 432 F2 с мощност
74.5 kw.
10. Калкулация за ФРЗ на оператор за една машиносмяна - 8 ч.
11. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП (за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54,
ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП), подписана и подпечата от Надежда Христова - управител (образец
№5).
12. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП (за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54,
ал. 1, т. 3-6 от ЗОП), подписана и подпечата от Надежда Христова - управител (образец №6)
- 2 стр.
13. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (образец №7) неприложимо - празна бланка.
14. Декларация за съгласие за участие като трето лице (образец №8) - неприложимо
- празна бланка.
15. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици, подписана и подпечатана
от Надежда Христова - управител (Образец №9).
16. Декларация във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП,
подписана и подпечатана от Надежда Христова - управител (образец №10).
17. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие
на корупцията за отнемане на незаконно придобитото имущество, подписана и подпечатана
от Надежда Христова - управител (образец №11).
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9. Декларация за съответствие с критериите за подбор - за техническото оборудване,
което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката (чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП), образец
№12, подписана и подпечатана от Надежда Христова - управител.
***

Констатации относно съответствието на участниците с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.
Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на представените от участниците
документи за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор,
поставени от Възложителя, и констатира следното:
I. Относно оферта с вх. №53 - 1745 - 1/27.01.2020 г. в 09:45 часа на „МИТ И КО"
ЕООД, адрес за кореспонденция: гр. Пловдив 4030, ул. „Горно Броди" №17,, тел: 0898
585647, e-mail: evasto2000@abv.bg, лице за контакти: инж. Митко Хаджиев:
Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация,
свързани с личното състояние и критериите за подбор, комисията констатира следното:
В раздел „Декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано за
изпълнение на поръчката (чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП)" от Декларацията за съответствие с
критериите за подбор - Образец №12, участникът е декларирал, че разполага с три броя
техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката, а именно: верижен
булдозер Т130 с мощност до 120 kw, верижен багер Komatsu PC 290 с мощност над 200
kw и трошачка - Terex с мощност 240 kw.
Съгласно документацията за участие в раздел II, точка 3 „Технически и
професионални способности": „Участниците следва да представят информация за
техническите и професионалните си способности, с която да докажат че отговарят на
изискванията на Възложителя, а именно:
Участниците трябва да разполагат минимум със следното техническо оборудване,
необходимо за изпълнение на поръчката:
- един брой верижен булдозер за разриване на земни маси с номинална мощност
до 120 kw;
- един брой верижен булдозер за разриване на земни маси с номинална мощност
над 200 kw;
- един брой трошачка за претрошаване на строителни отпадъци с номинална
мощност над 200 kw".
Видно от представената декларация, участникът не разполага с минимално
изискуемото техническо оборудване, а именно относно записа на ред 2, където е записан
верижен багер с мощност над 200 kw, вместо необходимия за изпълнение на обществената
поръчка верижен булдозер с мощност над 200 kw.
Във връзка с гореизложеното участникът следва да представи декларация за
съответствие с критериите за подбор по Образец №12, като попълни необходимата
информация, с която да отговори на минималните изисквания, поставени от Възложителя.
На следващо място, участникът е декларирал, че 2 средства от техническо
оборудване - верижен багер Komatsu PC 290 с мощност над 200 и трошачка - Terex с
мощност 240 kw са под наем, от което става ясно, че възнамерява да използва чужд ресурс
за изпълнение на поръчката.
От друга страна в своето Представяне - образец №2, участникът е декларирал, че
няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор. От
където идва противоречието в представената информация.
Съгласно т. 10.4 и 10.5 на стр. 5 от документацията за обществена поръчка, отнасящи
се до използването на капацитета на трети лица, когато участникът се позовава на
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капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси,
като представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица от своя
страна трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които
участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за
отстраняване от поръчката.
Съгласно т. 10.8 на стр. 5 от документацията за обществена поръчка участниците
посочват информацията относно участието на трети лица за изпълнение на поръчката в
Образец №2 - Представяне на участника. Когато участникът е посочил, че ще използва
трети лица, за всяко трето лице се представят попълнени и подписани следните декларации:
- Декларация за съгласие за участие като трето лице, съгласно Образец №8, която
представлява и доказателство за поетите от третото лице задължения;
- Декларациите по чл. 192, ал. 3 от ЗОП - Образец №5 и Образец №6;
- Декларацията по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици (Образец №9);
- Декларация във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП
(Образец №10);
- Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество (Образец №11);
- Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за съответствие с критериите за подбор
(Образец №12) - попълва се само по отношение на критериите за подбор, за доказването на
които участникът се позовава на капацитета на третото лице.
Във връзка с гореизложеното участникът следва:
Да представи отново образец №2 - Представяне на участника, като в него отбележи,
че ще използва капацитета на други субекти и посочи наименование на третото лице,
ЕИК/ЕГН и критерия за подбор, на който участникът се позовава, като в случая това е
конкретното техническо оборудване за изпълнение на поръчката, което ще бъде
предоставено от третото лице.
За всяко трето лице участникът следва да представи и декларациите по образци №5,
6, 8, 9, 10, 11 и 12, посочени по-горе, подписани от съответното трето лице.
Или
Да представи отново образец №12 - декларация за съответствие с критериите за
подбор, като в раздел „Декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано
за изпълнение на поръчката (чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП)" декларира собствен ресурс за
изпълнение на поръчката в съответствие с минималното изискване на Възложителя, а
именно: „един брой верижен булдозер за разриване на земни маси с номинална мощност до
120 kw; - един брой верижен булдозер за разриване на земни маси с номинална мощност
над 200 kw; - един брой трошачка за претрошаване на строителни отпадъци с номинална
мощност над 200 kw", които ще са на разположение на участника във връзка с
осъществяване на дейностите, предмет на поръчката.

II. Относно оферта с вх. №5300 - 2710 - 2/27.01.2020 г. в 16:31 ч. на ЕТ „Надежда
- Надежда Христова", адрес за кореспонденция: гр. Велика Търново, ул. „Моско
Москов" №17, ап. 3, тел: +359887784648, e-mail: n_transport@abv.bg, лице за контакти:
Надежда Христова:
Комисията констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи,
съгласно изискванията на възложителя. Комисията не констатира непълноти, нередности и
липсващи документи в представената от участника оферта.
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На основание чл. 97, ал. 5 ППЗОП комисията ще уведоми писмено участника, във
връзка с направените по-горе констатации, като в срок до 3 работни дни от получаването
на уведомлението участника следва да представи на комисията документи и информация за
отстраняване на констатираните несъответствия и непълноти.
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 е последната дата за постъпване на
отговора. Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът свършва в следващия
присъствен ден.
Участниците следва да депозират отговорите на получените писма по реда на
приемане на офертите в „Общински център за услуги и информация на граждани", в
сградата на Община Велико Търново на адрес: град Велико Търново, пл. „Майка България"
№2.

Информацията следва да се представи в запечатана, непрозрачна опаковка, върху
която се посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс,
e-mail, както и предметът на обществената поръчка. Информацията се адресира до
председателя на комисията с посочване „В отговор на писмо с изходящ №
"
Настоящият протокол се състави в един екземпляр. Комисията приключи работа в
10:55 часа и насрочи следващото си заседание след получаване на отговорите на
участниците по констатациите в настоящия протокол.

КОМИСИЯ в състав:

^

^

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Зорница Кънчева -^Мрладинова - началник на отдел „Околна среда" в Община Велико
Търново/
И ЧЛЕНОВЕ: (
/Веселин Стойков - гла^й? специалист в отдел „Околна среда" в Община Велико Търново/

/Милен
Търнов<

ова - главен експерт в дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико

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