
ПРОТОКОЛ № 2 

Днес 15.07.2020 г. в 10:00 часа, в заседателна зала, в сградата на Община Велико 
Търново, Комисията по чл. 103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл.51, 
ал.1 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки, назначена със Заповед № 
РД 22-719/27.05.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи разглеждането на 
офертите, постъпили във връзка с участие в обществена поръчка чрез открита процедура с 
предмет: „Извършване на нововъзникнали, необходими, строително-монтажни работи по 
изграждане на сградата и оградата на ДЕТСКА ГРАДИНА "ШАРЕНИЯТ ЗАМЪК", гр. 
Велико Търново", открита с Решение РД 24 - 35 от 13.03.2020 г. на Кмета на Община Велико 
Търново, публикувано на дата 16.03.2020 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП под 
ГО 965226, с публикувано обявление с ГО 965229 на дата 16.03.2020 г. в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП, с уникален номер в РОП 00073-2020-0017, изменена с Решение 
за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация РД 24-60 от 
13.04.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново с ГО 972267, с адрес на профила на купувача 
на Община Велико Търново: ЬЦр5://\у\у\у.уеНко4агпоуо.Ь&/Ь^/ргой1-па-кириуасЬа/783. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев - Директор на Дирекция „Строителство и устройство на 
територията" в Община Велико Търново; 
И ЧЛЕНОВЕ: 
1. арх. Николай Миладинов - Главен експерт в отдел „Устройство на територията" в Дирекция 
„Строителство и устройство на територията" в Община Велико Търново; 
2. Мая Тодорова - Старши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" 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. № 5300-20866-17/21.04.2020 г., 11:06 ч. на „Планекс 
Инфраструктура" ЕООД, с ЕИК 202694924, със седалище и адрес на управление: гр. 
Велико Търново, ул. „Магистрална" № 3, тел.: 0888 166122, е-шаН: р1апехт1га81гис<:иге@ 
аЬу.Ь§, лице за контакт: Кристиян Дешков. 

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. 

Участника е представил ЕЕДОП на електронен носител, подписан с ел. подпис от 
Кристиян Дешков, в качеството си на управител и представляващ дружеството, който съгласно 
търговския регистър е и лицето по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП и едноличен собственик на 
капитала. 

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, 

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, 
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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 Кристиян Дешков, в качеството си на управител и представляващ 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. 
Критерии за подбор: 
По отношение за годност /правоспособност/ за упражняване на професионална 

дейност: 
В част IV: Критерий за подбор, в буква А: Годност, относно „Вписване в съответен 

професионален регистър", участника е отговорил с отговор „ДА", като е посочил национална 
база данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, линк към ЦПРС и е посочил 
номер на издадено удостоверение. От представената информация, комисията установи, че 
участника отговоря на поставените от Възложителя условия за годност за изпълнение на 
строежи от I група, IV категория. 

По отношение на изискванията за технически и професионални способности: 
Участникът е декларирал в част IV: Критерий за подбор, в буква Г от еЕЕДОП, че 

притежава валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството в областта на 
строителството на сгради, а именно: 

„Система за управление на качеството 180 9001:2015, Сертификат № В2812056 
ОБХВАТ: Инвестиционно проектиране. Строителство на сгради и съоръжения. Строително-
монтажни работи и ремонти. Строителство на пречиствателни съоръжения и депа. 
Строителство на преносни и разпределителни проводи /мрежи/. Строежи от енергийната и 
пътна инфраструктура. Изграждане, реконструкция и модернизация на хидроенергийни, 
хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи. Изграждане и укрепване на 
свлачигца, брегоукрепителни съоръжения и системи. Събаряне и разчистване на сгради 
Издаден на 21.07.2017 г. Валиден до 20.07.2020 г. Издаден от ЬЕТКША 8.А" Представено е и 
заверено копие на суртификата. 

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, комисията единодушно 
решава, че участник „Планекс Инфраструктура" 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 следващото си заседание комисията ще обсъди техническото предложение от 
офертата на допуснатия участник за съответствие с минимално изискуемото съдържание 
посочено в документацията. 

Комисията приключи работа в 10:35 часа. 
Настоящият протокол се състави в един екземпляр. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/ инж. Динко Кечев - Дирек1:б^^^Дирекция „Строителство и устройство на територията" в Община 
Велико Търново / ^ 

И ЧЛЕНОВЕ: 

/ арх. НиколдйИ^^данов Главен експерт в отдел „Устройство на територията" в Дирекция 
„Ст"""""'11»*^" " ."» -"—а" в Община Велико Търново / 

/ Мая Тодорова - ^ ^ р й А ! експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико Търново / 
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.




