
ПРОТОКОЛ №2

Днес, 19.03.2020 г. в 10:00 ч., в сградата на Община Велико Търново, Комисията по чл. 
51, ал. 1 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед №РД 22 - 
414/13.03.2020 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: ,Дейности, свързани с дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация и 
други подобни дейности, извършвани в обекти и площи, собственост на Община Велико 
Търново”, с уникален номер 00073-2020-0009 в регистъра на АОП, открита с Решение №РД 24 
- 16/05.02.2020 г. и публикувано обявление №958494 от 10.02.2020 г. в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико 
Търново https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/774/.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р Диляна Вачкова - главен експерт в дирекция СДЗ в Община Велико 
Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Теодора Филева - главен експерт в дирекция ОМДС в Община Велико Търново;
2. Нели Любенова - главен експерт в отдел ОС в Община Велико Търново;
3. Николина Ангелова - главен експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново;
4. Милена Курдова - главен експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново.

Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя, на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП.

I. Оферта с вх. №53 - 616 - 1/12.03.2020 г. в 09:55 часа на „ДДД Експерт Контрол” ЕООД, 
ЕИК 202255076, седалище и адрес на управление: гр. София 1612, район „Красно село“, ул. 
„Дойран” №10А, ет. 5, ап. 28, адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново 5000, ул. 
„Димитър Буйнозов“ №7, тел: 0894 444 164, e-mail: control@ddd-expert.com, лице за 
контакти: Тодор Димитров.

1. Представеният еЕЕДОП за участника не е подписан с електронен подпис на задължено 
лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

Съгласно т. 2.1.1 от Глава III, Раздел 1 от документацията „При подаване на оферта 
участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с 
критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени 
поръчки в електронен вид (еЕЕДОП)“ и като се вземат предвид Указанията за представяне на 
ЕЕДОП от документацията, попълненият еЕЕДОП се подписва с електронен подпис от 
всички задължени лица.

Съгласно чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са:
1. лицата, които представляват участника;
2. лицата, които са членове на неговите управителни и надзорни органи, съгласно 

регистъра, в който е вписан участникът.
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В чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП е уточнено, че лицата по т. 1 и 2 по-горе при еднолично 
дружество с ограничена отговорност са лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон:

„Чл. 147. (1) Едноличният собственик на капитала управлява и представлява 
дружеството лично или чрез определен от него управител. Ако собственикът е юридическо 
лице, неговият ръководител или определено от него лице управлява дружеството ”.

След справка в Търговския регистър комисията установи, че Тодор Кънчев управлява и 
представлява дружеството лично.

2. В част IV, раздел В „Образователна и професионална квалификация (т. 6) от ЕЕДОП, 
участникът е посочил, персонал, който не отговаря на минималните изискванията на 
Възложителя, а именно:

„1. минимум едно лице - ръководител на ДДД дейност, който да притежава 
Удостоверение за правоспособност за ръководител на ДДД, съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредба №1 
от 05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации 
или да притежава еквивалентен документ;

2. минимум 12 души за изпълнение на ДДД дейности (изпълнител ДДД), всеки от които 
притежава Удостоверение за правоспособност за изпълнител на ДДД дейности, съгласно чл. 6, 
ал. 1 от Наредба №1 от 05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации или да притежава еквивалентен документ;

3. минимум две лица, притежаващи свидетелство за обучение по дезинфекция на 
открити и закрити детски площадки и пясъчници издаден от НЦЗПБ или да притежава 
еквивалентен документ;

4. минимум едно лице, което да притежава удостоверение от НЦЗПБ за ДДД 
мероприятия в детските заведения или да притежава еквивалентен документ;

5. Наличие на минимум едно лице с професионална квалификация биолог.
6. Наличие на минимум едно лице с професионална квалификация еколог.
7. Наличие на минимум едно лице с професионална квалификация агроном”.
Участникът е посочил, както следва:
- 1 (един) ръководител ДДД услуги, притежаващ необходимото удостоверение;
- 12 (дванадесет) изпълнители на ДДД дейности, притежаващи необходимото 

Разрешително за изпълнители на ДДД дейности;
- 1 (едно) лице с професионална квалификация „Инженер-агроном“, специалност 

„Растителна защита“.
- относно останалите изисквания, участникът не е представил нужната информация.
Видно от представения в еЕЕДОП списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и 

на членовете на ръководния състав, който ще отговаря за изпълнението и съгласно Глава III 
„Съдържание на офертата и изискуеми документи”, раздел 1 „Съдържание на офертата. Общи 
положения”, Критерии за подбор, които се отнасят до технически и професионални 
способности, т. 2, комисията единодушно констатира липса на информация в част IV Критерии 
за подбор, раздел В - Технически и професионални способности, т. „Образователна и 
професионална квалификация“ (т. 6) от ЕЕДОП за:

- минимум две лица, притежаващи свидетелство за обучение по дезинфекция на 
открити и закрити детски площадки и пясъчници издадено от НЦЗПБ или да притежава 
еквивалентен документ;

- минимум едно лице, което да притежава удостоверение от НЦЗПБ за ДДД 
мероприятия в детските заведения или да притежава еквивалентен документ;

- минимум едно лице с професионална квалификация биолог;
- минимум едно лице с професионална квалификация еколог.
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В тази връзка и съгласно всичко посочено по-горе, участникът следва да представи нов 
еЕЕДОП, попълнен в съответствие с минималните изисквания поставени от Възложителя.

3. В част IV Критерии за подбор, раздел „В” - Технически и професионални 
способности, поле „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ (т. 9) от ЕЕДОП, 
участникът е посочил техническо оборудване, с което ще разполага, необходимо за 
изпълнението на поръчката. Съгласно минималните изисквания на Възложителя, участникът 
следва да разполага с:

- Специализирани транспортни средства, снабдени с контейнери за транспортиране на 
биоцидите и оборудване за тяхното прилагане - минимум 5 броя;

- не по-малко от 5 (пет) бр. аерозолни генератора (УЛВ-устройства) за наземна 
дезинсекция;

- не по-малко от 10 (десет) бр. леки ръчни/моторни пръскачки за наземна дезинфекция и 
дезинсекция,

като за удостоверяване на съответствие с поставеното изискване към техническите и 
професионални способности в офертата си участниците само декларират информацията в Част 
IV, Раздел В, поле „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване” (т. 9) от ЕЕДОП, 
като посочват данни за: транспортните средства (регистрационен номер и данни за документа, 
удостоверяващ разполагането с оборудването (регистрационен талон, договор за лизинг, 
договор за наем или др.) и техническото оборудване, с които участникът разполага за 
изпълнение на поръчката.

Участникът е декларирал, че ще разполага със следното оборудване:
- Ръчни моторни пръскачки за наземна дезинсекция и дезинфекция Stihl - 12 бр.;
- Тръбни моторни пръскачки - 8 бр.;
- Генератор за топъл аерозол - 1 бр.;
- УЛВ аерозолни генератори - 5 бр.;
- Специализирани транспортни средства, снабдени с контейнери за транспортиране на 

биоцидите и оборудване за тяхното прилагане - 5 бр.
От така представеното оборудване, комисията единодушно констатира, че не са 

изпълнени изискванията на Възложителя по отношение на посочване на пълните данни за 
транспортните средства, а именно не са посочени данни за регистрационен номер и данни 
за документа, удостоверяващ разполагането с оборудването (регистрационен талон, 
договор за лизинг, договор за наем или др.).

Съгласно посоченото по-горе, участникът следва да представи нов ЕЕДОП, попълнен в 
съответствие с изискванията, поставени от Възложителя.

II. Оферта с вх. №5300 - 17058 - 2/12.03.2020 г. в 10:21 ч. на „Д.Д.Д. - 1” ООД, ЕИК 
121370541, адрес за кореспонденция: гр. София 1700, ул. „Асен Разцветников” №32, тел.: 
02 9631816; e-mail: office@ddd-l.com, лице за контакти: Чавдар Борисов.

След разглеждане на представените документи и информация от участника, комисията се 
обедини единодушно, че е налице съответствие на документите с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

III. Оферта с вх. №53 - 2999 - 1/12.03.2020 г. в 14:38 ч. на „Екзоконтрол” ЕООД, ЕИК 
203519644, адрес за кореспонденция: гр. София 1715, ул. „Самара” №1, тел.: 0899156666; е- 
mail: info@insect.bg, лице за контакти: Анита Николова.
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1. В Част IV Критерии за подбор, раздел „В” - Технически и професионални 
способности, т. „За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретен вид“ (т. 16) от ЕЕДОП, 
участникът е представил Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на 
поръчката, който не отговаря на минималните изискванията на Възложителя, а именно:

„Участникът трябва да е извършил заедно или по отделно всяка една от следните 
дейности: дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация, с обем както следва:

- за дезинфекция - обем не по-малък от една обработка в закрити и/или открити площи 
независимо от големината.

- за дезинсекция - обем не по-малък от една обработка в закрити и/или открити площи 
независимо от големината.

- за дератизация - обем не по-малък от една обработка в закрити и/или открити площи 
независимо от големината.

- дезакаризация - обем не по-малък от една обработки в закрити и/или открити площи 
независимо от големината.

за последните три години от датата на подаване на офертата“,
като за доказване на изискването участниците представят списък на услугата/ите, които 

са идентични или сходни с премета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, 
датите и получателите.

В списъка в еЕЕДОП на участника са посочени две услуги, с предмет извършване на 
дейности по дезинфекция, дезинсекция, дезакаризация и дератизация на открити и закрити 
площи. От така представената информация се вижда, че участникът отговаря на поставеното от 
Възложителя минимално изискване за извършени заедно или по отделно с обем не по-малък от 
една обработка в закрити и/или открити площи, независимо от големината за дейностите 
дезинфекция, дезинсекция, дезакаризация и дератизация, но участникът не е представил 
пълната информация, както следва:

■ За „Извършване на дейности по дезинфекция, дезинсекция, дезакаризация, 
дератизация и защита от птици, осигуряващи контрол на епидемичния риск в ОП „Столично 
предприятие за третиране на отпадъци“, площадка „Садината“ и площадка „Хан Богров“ с 
получател Столично предприятие за третиране на отпадъци не е посочена стойност на 
услугата;

■ За „Дезинфекция в закрити и открити площи, дезинсекция в закрити и открити 
площи, дератизация в закрити и открити площи, дезакаризация в открити площи“ с получател 
к.к. Албена не е посочена стойност на услугата.

Посоченото несъответствие с изискванията на Възложителя следва да се отстрани от 
участника с представяне на нов ЕЕДОП.

2. В част IV Критерии за подбор, раздел „В” - Технически и професионални 
способности, поле „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ (т. 9) от ЕЕДОП, 
участникът е посочил техническо оборудване, с което ще разполага, необходимо за 
изпълнението на поръчката. Съгласно минималните изисквания на Възложителя, участникът 
следва да разполага с:

- Специализирани транспортни средства, снабдени с контейнери за транспортиране на 
биоцидите и оборудване за тяхното прилагане - минимум 5 броя;

- не по-малко от 5 (пет) бр. аерозолни генератора (УЛВ-устройства) за наземна 
дезинсекция;

- не по-малко от 10 (десет) бр. леки ръчни/моторни пръскачки за наземна дезинфекция и 
дезинсекция,
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като за удостоверяване на съответствие с поставеното изискване към техническите и 
професионални способности в офертата си участниците само декларират информацията в Част 
IV, Раздел В, поле „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване” (т. 9) от ЕЕДОП, 
като посочват данни за: транспортните средства (регистрационен номер и данни за документа, 
удостоверяващ разполагането с оборудването (регистрационен талон, договор за лизинг, 
договор за наем или др.) и техническото оборудване, с които участникът разполага за 
изпълнение на поръчката.

Участникът е декларирал, че ще разполага със следното оборудване:
- Специализирани транспортни средства, снабдени с контейнери за транспортиране на 

биоцидите и оборудване за тяхното прилагане - 5 бр.: марка Форд, модел F150 с per. 
№СВ4050НС; марка Опел, модел Комбо с per. №СА7184ВМ; марка Джип, модел Гранд Чероки 
с per. №СВ7344МТ; марка Мерцедес, модел А160 с per. №СА9301СН; марка Тойота, модел 
Айго с per. №СВ5238МН;

- аерозолни генератори (УЛВ-устройства): марка Vectorfog модел CI00 - 4бр; марка 
Vectorfog, модел С150 - 4бр.; марка Vectorfog, модел TU100 - 1 бр;

- Леки ръчни/моторни пръскачки за наземна дезинсекция и дезинфекция: марка B&G, 
модел 2-CR 5L - ббр.; марка Mesto, модел 3615FT INOX PLUS - 2бр.; марка Mesto, модел 3565 
FER.ROX - 4бр.;

- моторни пръскачки за наземна дезинфекция и дезинсекция Марка Stihl, модел SL430 - 
5бр.; марка Stihl, модел SL450 5бр.;

- 2 броя специализирани транспортни средства за събиране и транспортиране на 
труповете на гризачи регистрирани от директора на ОДБХ, съгласно приложимата нормативна 
уредба в Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВетД) марка Форд, модел F150 с per. 
№СВ4050НС; марка Опел, модел Комбо с per. №СА7184ВМ.

От така представеното оборудване се вижда, че участникът отговаря на поставеното от 
Възложителя минимално изискване, но комисията единодушно констатира, че не са изпълнени 
изискванията на Възложителя по отношение на посочване на пълните данни за 
транспортните средства, а именно не са посочени данни за документа, удостоверяващ 
разполагането с оборудването (регистрационен талон, договор за лизинг, договор за наем 
или др.).

Съгласно посоченото по-горе, участникът следва да представи нов ЕЕДОП, попълнен в 
съответствие с изискванията, поставени от Възложителя.

В изпълнение на чл. 54, ал. 9 ППОЗП срок до 5 работни дни от получаването на 
протокола по ал. 7 участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или 
липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, 
които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената 
информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок 
за получаване на оферти или заявления за участие.

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 с последната дата за постъпване на отговора. Ако 
последният ден от срока е неприсъствен, срокът свършва в следващият присъствен ден.

Участниците депозират отговорите по настоящия протокол 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.
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Информацията се представя в запечатана, непрозрачна опаковка. Върху същата се 
посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail: (ако 
има такъв), предметът на обществената поръчка. Информацията се адресира до председателя на 
комисията с посочване „в отговор на писмо и изходящ номер на прилежното писмо за 
изпращане на настоящия протокол

Комисията приключи работа в 11.30 часа и насрочи следващо заседание след получаване 
на отговорите на участниците по констатациите в настоящия протокол.

Настоящият протокол се състави в един екземпляр.

КОМИСИЯ в състав: /

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................................... .1...........................
/Д-р Диляна Вачкова- рлавеггрксперт в дирекция СДЗ в Община Велико Търново/

И ЧЛЕНОВЕ:

/Теодора Филе$^- главен експерт в дирекция ОМДС в Община Велико Търново/

2.......... .....................................
/Нели Любенова Т главен експерт в отдел ОС в Община Велико Търново/
3 ' '
.. ................................................ уу *...........................................................................

/Николина Ац)/лова - главен експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново/

4 ..........................................................................................
/Милена Кодова - главен експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново/
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