ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 08.06.2020 г. в 13:30 ч., в сградата на Община Велико Търново в стая 302,
Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 1 от ППЗОП, назначена със
Заповед № РД 22-705/26.05.2020 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: „Строително монтажни работи на сгради
на детски градини, находящи се на територията на Община Велико Търново, по
обособени позиции:
- обособена позиция № 1 „Възстановяване на покрив на детска градина
„Здравец“ - УПИ III, кв. 153а, гр. Велико Търново“,
- обособена позиция № 2 „Довършителни СМР и изменение по чл. 154 от ЗУТ
по разширение на съществуваща детска градина - УПИ III, кв. 153а, гр. Велико
Търново“, с уникален номер на процедурата за възлагане на обществена поръчка 000732020-0019 в регистъра на АОП, Решение за одобряване на обявление за изменение или
допълнителна информация публикувано на дата 13.04.2020 г. в РОП с ID 972009,
Съобщение № 91-00-180/19.05.2020 г. за промяна на датата и часа на отваряне на оферти,
публикувани на профила на купувача на Община Велико Търново ttps://www.velikotamovo .b g/b g/profil-na-kupuvacha/784. Обща прогнозна стойност на обществената поръчка
- 725333.33 лева без ДДС.

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Инж. Динко Кечев - Директор на Дирекция „Строителство и устройство
на територията ” в Община Велико Търново;
И ЧЛЕНОВЕ:
1. Надя Петрова - Директор на Дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико
Търново;
2. Инж. Ивайло
Дачев - главен експерт в отдел „Техническа
инфраструктура“ при Дирекция СУТ в Община Велико Търново;
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Комисията започна да разглежда и анализира представените оферти. Комисията по
изпълнение на чл. 54, ал.7 от ППЗОП започна обсъждане относно съответствието на
участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени то
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
Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на представените от участниците
документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние
и критериите за подбор, поставени от възложителя, и констатира следното:
I. Оферта с вх. № 53-2431-1/20.03.2020 г. от 9:54 ч. на участника "Севсем"
ЕООД, с ЕИК: 200405602; с адрес: град Павликени, пощ. код: 5200, ул. „Атанас
Хаджиславчев“ №1, телефон: 0894710770, ел. поща: sevsem@abv.bg, лице за контакти:

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

Севдалин Севданов. На опаковката е посочено, че е участващ за обособена позиция
№1 - „Възстановяване на покрив на детска градина „Здравец“ - УПИ III, кв. 153а, гр.
Велико Търново“ :
Участникът е представил подписан с електронен подпис ЕЕДОП от Севдалин
Севданов - управител и едноличен собственик на капитала.
При проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи, че
подписалото с електронен подпис лице е лицето по чл. 40, ал.1, т.З от ППЗОП.
- правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си - в еЕЕДОП
- в Част II: Информация за икономическия оператор, част
А: Информация за
икономическия оператор, е представена изискуемата информация за участника.
Декларирана е информация, че участника няма да участва в процедурата заедно с
други икономически оператори.
В част II: Информация за икономическия оператор, част А: Информация за
икономическия оператор, на ред - „Когато е приложимо, посочете съответната обособена
позиция или позиции, за която(които) икономическият оператор желае да направи оферта:“
участникът не е посочил никаква информация.
Необходимо е участникът да представи нов ЕЕДОП с попълнена относима
информация в посоченото поле.
В Част II: Информация за икономическия оператор, част Б: Информация за
представителите на икономическия оператор, не е декларирана никаква информация.
Съгласно условията на документацията за обществена поръчка, участникът е
длъжен в еЕЕДОП в Част II: Информация за икономическия оператор, част Б:
Информация за представителите на икономическия оператор #7; в поле „Ако е
необходимо, посочете подробна информация за представителството (форми, обхват,
цел...):” да представи списък на задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП,
независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които
заемат. Изискуемата информация не е декларирана съгласно условията на
документацията за обществена поръчка.
Предвид посоченото е необходимо участникът да представи нов ЕЕДОП с
информация в еЕЕДОП в Част II: Информация за икономическия оператор, част Б:
Информация за представителите на икономическия оператор #1; в поле „Ако е
необходимо, посочете подробна информация за представителството (форми, обхват,
цел...): със списък на задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗО П и
изискуемата информация за същото.
В Част II: Информация за икономическия оператор, част В: Информация относно
използването на капацитета на други субекти - участника е декларирал, че няма да използва
такъв.
В еЕЕДОП в част II. Информация за икономическия оператор, в раздел „Г“
участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители.
По отношение на изискванията към личното състояние:
В част III в еЕЕДОП е декларирано, че не са налице основанията за изключване на
информацията посочена в поле „А: Основания, свързани с наказателни присъди“, „Б:
Основания, свързани с плащането на данъци или социално осигурителни вноски“, „В:
Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално
нарушение“, както и „Г: Специфични национални основания за изключване“ .
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По отношение на изискването за годност:
1. Съгласно условията на Възложителя посочени в обявлението за обществена поръчка
- „Участникът трябва да притежава регистрация в Централния професионален регистър на
строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал.
2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), а за чуждестранно лице - в аналогичен
професионален или търговски регистър, съгласно законодателството на държавата членка,
в която е установен за изпълнение на строежи, както следва: I група, IV категория.
При подаване на офертата, изпълнението на изискването се декларира в ЕЕДОП, част
IV, раздел А, „Вписване в съответния професионален регистър“, като се посочват и
съответните национални бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или
се посочват компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която
кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.“
В еЕЕДОП на участника, в Част IV, Раздел А, поле „Вписване в съответния
професионален регистър“ е посочен компетентния орган и линк към националната база
данни, където се намира информация, в които се съдържат декларираните обстоятелства.
Комисията извърши проверка в публичната информация от Централния професионален
регистър на строителя и установи, че участникът действително притежава изискуемата I
група, IV категория, видно от линк: https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=19257.
С така декларираната информация, участникът удостоверява съответствие с
поставеното от Възложителя изискване само за критерий за подбор за годност. Относно
декларираната информация за лично състояние на участникът, следва да се представи
коригиран ЕЕДОП предвид констатираното несъответствие.

II.
Оферта с вх. № 53-1872-1/21.04.2020 г. от 13:43 ч. на участника "Йорданов
инженеринг" ЕООД, е ЕИК: 202988228; с адрес: град Варна, пощ. код: 9000, ул. Васил
Априлов, №20, ет.1, телефон: 0878 897 203, факс: 052/611 664; ел. поща:
yordanov.injrenering@abv.bg, лице за контакти: Румен Йорданов, участващ за
обособена позиция №1 - „Възстановяване на покрив на детска градина „Здравец“ УПИ III, кв, 153а, гр. Велико Търново“;
Участникът е представил подписан с електронен подпис ЕЕДОП от Румен Йорданов
- управител и едноличен собственик на капитала.
При проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи, че
подписалото с електронен подпис лице е лицето по чл. 40, ал.1, т.З от ППЗОП.
- правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си - в
еЕЕДОП - в Част II: Информация за икономическия оператор, част А: Информация за
икономическия оператор,
е информация за участника. От участника е попълнена
обособената позиция, за която участва.
Комисията констатира, че в част: ,,д) Икономическият оператор може ли да
представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или
информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи
удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в съответната
държава членка?“ участникът е посочил погрешно „не“, предвид, че е декларирал на
относимите места в ЕЕДОП липсата на задължения. Необходимо е участникът да
представи нов ЕЕДОП с попълнена относима информация в посоченото поле.
Декларирана е информация, че участника няма да участва в процедурата заедно с
други икономически оператори.
В Част II: Информация за икономическия оператор, част Б: Информация за
представителите на икономическия оператор, от участника е декларирана изискуемата
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информация, с посочване на собствено и фамилно име, дата на раждане, място на раждане,
улица, номер, пощенски код, град, държава, ел. поща и телефон.
В Част II: Информация за икономическия оператор, част В: Информация относно
използването на капацитета на други субекти - участника е декларирал, че няма да използва
такъв.
В еЕЕДОП в част II. Информация за икономическия оператор, в раздел „Г“
участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители.
По отношение на изискванията към личното състояние:
В част III в еЕЕДОП е декларирано, че не са налице основанията за изключване на
информацията посочена в поле „А: Основания, свързани с наказателни присъди“, „Б:
Основания, свързани с плащането на данъци или социално осигурителни вноски“, „В:
Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално
нарушение“, както и „Е: Специфични национални основания за изключване“.
По отношение на изискването за годност:
1. Съгласно условията на Възложителя посочени в обявлението за обществена
поръчка - „Участникът трябва да притежава регистрация в Централния професионален
регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България,
съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), а за чуждестранно лице в аналогичен професионален или търговски регистър, съгласно законодателството на
държавата членка, в която е установен за изпълнение на строежи, както следва: I група, IV
категория.
При подаване на офертата, изпълнението на изискването се декларира в ЕЕДОП,
част IV, раздел А, „Вписване в съответния професионален регистър“, като се посочват и
съответните национални бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или
се посочват компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която
кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.“
В еЕЕДОП на участника, в Част IV, Раздел А, поле „Вписване в съответния
професионален регистър“ е посочил линк към националната база данни, където се намира
информация, в които се съдържат декларираните обстоятелства, в т.ч. и изискваната група
и категория и номер на удостоверение. Комисията извърши проверка в публичната
информация от Централния професионален регистър на строителя и установи, че
участникът действително притежава изискуемата I група, IV категория, видно от линк:
https ://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=l 4907.
С така декларираната информация, участникът удостоверява съответствие с
поставеното от Възложителя изискване само за критерий за подбор за годност. Относно
декларираната информация за лично състояние на участникът, следва да се представи
коригиран ЕЕДОП предвид констатираното несъответствие.

III.
Оферта с вх. № 53-3123-1/22.05.2020 г. от 9:40 ч. на участника „Прокюрмънт
Пърформър” ЕООД, с ЕИК: 203468390; с адрес посочен на опаковката: град София,
район Слатина, ул. 507,10,
телефон: 0894 02 02 14; факс: няма, ел. поща:
pfocurement.performer@gmail.com, лице за контакти - не е посочено. Участника
участва за обособена позиция № 1 - „Възстановяване на покрив на детска градина
„Здравец“ - УПИ III, кв. 153а, гр. Велико Търново“;
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Участникът е представил подписан с електронен подпис ЕЕДОП от Теменужка
Захариева - Николова - управител и едноличен собственик на капитала.
При проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи, че
подписалото с електронен подпис лице е лицето по чл. 40, ал.1, т.З от ППЗОП.
- правно-организационната форма, цод която осъществяват дейността си - в
еЕЕДОП - в Част II: Информация за икономическия оператор, част А: Информация за
икономическия оператор, е представена изискуемата информация за участника. От
участника е попълнена обособената позиция, за която участва.
В Част II: Информация за икономическия оператор, част А: Информация за
икономическия оператор от участника не е посочено дали е микро-, малко или средно
предприятие ли е? Информацията следва да се попълни като се представи нов
ЕЕДОП.
В Част II: Информация за икономическия оператор, раздел А: Информация за
икономическия оператор от участника не е декларирана информация дали ще участва
и процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически
оператори? Информацията следва да се попълни като се представи нов ЕЕДОП.
В Част II: Информация за икономическия оператор, раздел Б: Информация за
представителите на икономическия оператор, от участника е декларирана изискуемата
информация, с посочване на пълното име, дата на раждане, място на раждане, улица, номер,
град, ел. поща и телефон.
В Част II: Информация за икономическия оператор, раздел В: Информация
относно използването на капацитета на други субекти - участника не е декларирал
никаква информация. Информацията следва да се попълни като се представи нов
ЕЕДОП.
В еЕЕДОП в част II. Информация за икономическия оператор, в раздел „Г:
Информация за подизпълнителите, чийто капацитет икономическия оператор няма
да използва“, участникът отново не е декларирал никаква информация.
Информацията следва да се попълни като се представи нов ЕЕДОП.
По отношение на изискванията към личното състояние:
В част III в еЕЕДОП в поле „А: Основания, свързани с наказателни присъди“, „Б:
Основания, свързани с плащането на данъци или социално осигурителни вноски“, „В:
Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално
нарушение“, както и „Г: Специфични национални основания за изключване“, участникът
отново не е декларирал никаква информация. С информацията в поле „А: Основания,
свързани с наказателни присъди“, „Б: Основания, свързани с плащането на данъци или
социално осигурителни вноски“, „В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на
интереси или професионално нарушение“, както и „Г: Специфични национални основания
за изключване“ участникът декларира обстоятелства свързани с чл. 54 от ЗОП и чл. 55, ал. 1,
т.1 от ЗОП, деклариране на обстоятелства по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните
разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, деклариране на
обстоятелството по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици, и обстоятелствата по чл.
69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество. Подробна информация за предоставянето на информацията е посочена на стр.
7 - 1 1 от документацията за обществена поръчка. Изискуемата информацията следва да
се попълни като се представи нов ЕЕДОП.
5

По отношение на изискването за годност:
1. Съгласно условията на Възложителя посочени в обявлението за обществена
поръчка - „Участникът трябва да притежава регистрация в Централния професионален
регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България,
съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), а за чуждестранно лице в аналогичен професионален или търговски регистър, съгласно законодателството на
държавата членка, в която е установен за изпълнение на строежи, както следва: I група, IV
категория.
При подаване на офертата, изпълнението на изискването се декларира в ЕЕДОП,
част IV, раздел А, „Вписване в съответния професионален регистър“, като се посочват и
съответните национални бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или
се посочват компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която
кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.“
В еЕЕДОП на участника, в Част IV, Раздел А - Годност, поле „Той е вписан в
съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е
установен“ е посочил контролния орган, и изискуемата група и номер на удостоверение.
Комисията извърши проверка в публичната информация от Централния професионален
регистър на строителя и установи, че участникът действително притежава изискуемата I
група, IV категория, видно от линк: Ьй:р8:/Л^181ег.к8Ь.Ь^риЬ_у1е\у.рЬр?1с1_тетЬег8=19040
С така декларираната информация, участникът удостоверява съответствие с
поставеното от Възложителя изискване само за критерий за подбор за годност. Относно
декларираната информация за лично състояние на участникът, следва да се представи
коригиран ЕЕДОП предвид констатираното несъответствие.

IV.
Оферта с вх. № 5300-3124-1/22.05.2020 г. от 09:50 ч. на участника "Латстрой
1" ЕООД, с ЕИК: 204285050; с адрес: град Самоков, 2000, ул. „Искър“, № 89, телефон:
0898675851; факс: няма; ел. поща: lat_stroi@abv.bg, лице за контакти - Александър
Петров. Участника участва за обособена позиция № 1 - „Възстановяване на покрив на
детска градина „Здравец“ - УПИ III, кв. 153а, гр. Велико Търново“;
Участникът е представил подписан с електронен подпис ЕЕДОП от Александър
Петров - управител и едноличен собственик на капитала.
При проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи, че
подписалото с електронен подпис лице е лицето по чл. 40, ал.1, т.З от ППЗОП.
- правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си - в
еЕЕДОП - в Част II: Информация за икономическия оператор, част А: Информация за
икономическия оператор, е представена изискуемата информация за участника. От
участника е попълнена обособената позиция, за която участва.
Декларирана е информация, че участника няма да участва в процедурата заедно с
други икономически оператори.
В Част II: Информация за икономическия оператор, част Б: Информация за
представителите на икономическия оператор, от участника е декларирана изискуемата
информация, с посочване на собствено и фамилно име, дата на раждане, място на раждане,
улица, номер, пощенски код, град, държава, ел. поща и телефон.
В Част II: Информация за икономическия оператор, част В: Информация относно
използването на капацитета на други субекти - участникът е декларирал, че няма да
използва такъв.
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В еЕЕДОП в част II. Информация за икономическия оператор, в раздел „Г“
участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители.
По отношение на изискванията към личното състояние:
В част III в еЕЕДОП е декларирано, че не са налице основанията за изключване на
информацията посочена в поле „А: Основания, свързани с наказателни присъди“, „Б:
Основания, свързани с плащането на данъци или социално осигурителни вноски“, „В:
Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално
нарушение“, както и „Г: Специфични национални основания за изключване“.
По отношение на изискването за годност:
1. Съгласно условията на Възложителя посочени в обявлението за обществена
поръчка - „Участникът трябва да притежава регистрация в Централния професионален
регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България,
съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), а за чуждестранно лице в аналогичен професионален или търговски регистър, съгласно законодателството на
държавата членка, в която е установен за изпълнение на строежи, както следва: I група, IV
категория.
При подаване на офертата, изпълнението на изискването се декларира в ЕЕДОП,
част IV, раздел А, „Вписване в съответния професионален регистър“, като се посочват и
съответните национални бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или
се посочват компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която
кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.“
В еЕЕДОП на участника, в Част IV, Раздел А, поле „Вписване в съответния
професионален регистър“ е посочил компетентен орган, линк към националната база данни,
както и изискуемата група и категория и номер на удостоверение. Комисията извърши
проверка в публичната информация от Централния професионален регистър на строителя
и установи, че участникът действително притежава изискуемата I група, IV категория,
видно от линк: Мр8://ге§181ег.к8Ь.Ь^риЬ_у1е\¥.рНр?1с1_тетЬег8=17196.
С така представената информация, участникът декларира съответствие с
поставеното от Възложителя изискване за лично състояние и критерий за подбор за
годност.

V.
Оферта с вх. № 5300-6989-1/22.05.2020 г. от 10:23 ч. на участника ЕТ „ИдеалХасан Юсеинов”, с ЕИК: 104027005; с адрес: град Велико Търново, 5000, ул. „Елин
Пелин“, № 24, ет.2, ап.7, телефон:/факс - 062 64 59 18; 062 62 02 25; 062 60 58 30; ел.
поща: filibeli_h@abv.bg, лице за контакти - Хасан Юсеинов. Участника участва за
обособена позиция № 1 - „Възстановяване на покрив на детска градина „Здравец“ УПИ III, кв. 153а, гр. Велико Търново“;
Участникът е представил подписан с електронен подпис ЕЕДОП от Хасан Ю сеиновдлъжностно лице.
При проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи, че
подписалото с електронен подпис лице е лицето по чл. 40, ал.1, т.6 от ППЗОП.
- правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си - в
еЕЕДОП - в Част II: Информация за икономическия оператор, част А: Информация за
икономическия оператор, е представена изискуемата информация за участника. От
участника е попълнена обособената позиция, за която участва.
Декларирана е информация, че участника няма да участва в процедурата заедно с
други икономически оператори.
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В Част II: Информация за икономическия оператор, част Б: Информация за
представителите на икономическия оператор, от участника е декларирана изискуемата
информация, с посочване на собствено и фамилно име, дата на раждане, място на раждане,
улица, номер, пощенски код, град, държава, ел. поща и телефон.
В Част II: Информация за икономическия оператор, част В: Информация относно
използването на капацитета на други субекти - участника е декларирал, че няма да използва
такъв.
В еЕЕДОП в част И. Информация за икономическия оператор, в раздел „Г“
участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители.
По отношение на изискванията към личното състояние:
В част III в еЕЕДОП е декларирано, че не са налице основанията за изключване на
информацията посочена в поле „А: Основания, свързани с наказателни присъди“, „Б:
Основания, свързани с плащането на данъци или социално осигурителни вноски“, „В:
Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално
нарушение“, както и „Е: Специфични национални основания за изключване“.
По отношение на изискването за годност:
1. Съгласно условията на Възложителя посочени в обявлението за обществена
поръчка - „Участникът трябва да притежава регистрация в Централния професионален
регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България,
съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), а за чуждестранно лице в аналогичен професионален или търговски регистър, съгласно законодателството на
държавата членка, в която е установен за изпълнение на строежи, както следва: I група, IV
категория.
При подаване на офертата, изпълнението на изискването се декларира в ЕЕДОП,
част IV, раздел А, „Вписване в съответния професионален регистър“, като се посочват и
съответните национални бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или
се посочват компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която
кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.“
В еЕЕДОП на участника, в Част IV, Раздел А, поле „Вписване в съответния
професионален регистър“ е посочил компетентен орган и линк към националната база
данни, където се намира информация, в които се съдържат декларираните обстоятелства.
Комисията извърши проверка в публичната информация от Централния професионален
регистър на строителя и установи, че участникът действително притежава изискуемата I
група, IV категория, видно от линк: https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=l 194.
С така представената информация, участникът декларира съответствие с
поставеното от Възложителя изискване за лично състояние и критерий за подбор за
годност.

VI.
Оферта с вх. № 53-3125-1/22.05.2020 г. от 10:29 ч. на участника „Нов стандарт
2012” ЕООД, с ЕИК: 201859077; с адрес: град София, п.к. 1618, ул. „Костур“, № 18,
телефон: +359 893 33 93 93; факс: -, ел. поща: office@nstandart.bg, лице за контакти Свилен Чичев. Участника участва за обособена позиция № 1 - „Възстановяване на
покрив на детска градина „Здравец“ - УПИ III, кв. 153а, гр; Велико Търново“;
Участникът е представил подписан с електронен подпис ЕЕДОП от Свилен Чичев управител и едноличен собственик на капитала.
8

При проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи, че
подписалото с електронен подпис лице е лицето по чл. 40, ал.1, т.З от ППЗОП.
- правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си - в
еЕЕДОП - в Част И: Информация за икономическия оператор, част А: Информация за
икономическия оператор, е представена изискуемата информация за участника. От
участника е попълнена обособената позиция, за която участва.
Декларирана е информация, че участника няма да участва в процедурата заедно е
други икономически оператори.
В Част И: Информация за икономическия оператор, част Б: Информация за
представителите на икономическия оператор, от участника е декларирана изискуемата
информация, е посочване на собствено и фамилно име, дата на раждане, място на раждане,
улица, номер, пощенски код, град, държава, ел. поща и телефон.
В Част И: Информация за икономическия оператор, част В: Информация относно
използването на капацитета на други субекти - участника е декларирал, че няма да използва
такъв.
В еЕЕДОП в част II. Информация за икономическия оператор, в раздел „Е“
участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители.
По отношение на изискванията към личното състояние:
В част III в еЕЕДОП е декларирано, че не са налице основанията за изключване на
информацията посочена в поле „А: Основания, свързани е наказателни присъди“, „Б:
Основания, свързани е плащането на данъци или социално осигурителни вноски“, „В:
Основания, свързани е несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално
нарушение“, както и „Е: Специфични национални основания за изключване“.
По отношение на изискването за годност:
1. Съгласно условията на Възложителя посочени в обявлението за обществена
поръчка - „Участникът трябва да притежава регистрация в Централния професионален
регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България,
съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), а за чуждестранно лице в аналогичен професионален или търговски регистър, съгласно законодателството на
държавата членка, в която е установен за изпълнение на строежи, както следва: I група, IV
категория.
При подаване на офертата, изпълнението на изискването се декларира в ЕЕДОП,
част IV, раздел А, „Вписване в съответния професионален регистър“, като се посочват и
съответните национални бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или
се посочват компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която
кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.“ '
В еЕЕДОП на участника, в Част IV, Раздел А, поле „Вписване в съответния
професионален регистър“ е посочил компетентен орган и линк към националната база
данни, където се намира информация, в които се съдържат декларираните обстоятелства и
номер на удостоверение. Комисията извърши проверка в публичната информация от
Централния професионален регистър на строителя и установи, че участникът действително
притежава
изискуемата
I
група,
IV
категория,
видно
от
линк:
https ://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=l 6822.
С така представената информация, участникът декларира съответствие с
поставеното от Възложителя изискване за лично състояние и критерий за подбор за
годност.
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VII.
Оферта c вх. № 5300-757-1/22.05.2020 г. от 11:07 ч. на участника „Стима”
ООД, с ЕИК: 104035947; е адрес: град Велико Търново, п.к. 5000, ул. „П. К. Яворов“,
№ 34, телефон: 062 62 79 79; факс: 062 62 40 42, ел. поща: stima@mail.bg, лице за
контакти - Стоян Стоянов. Участника участва за обособена позиция № 2 „Довършителни СМР и изменение по чл. 154 от ЗУТ по Разширение на съществуваща
детска градина - УПИ III, кв. 153а, гр. Велико Търново“;
Участникът е представил подписан с електронни подписи ЕЕДОП от Рачо Рачев и
Стоян Стоянов - управители и представляващи лица по смисъла на чл. 40, ал.З от ППЗОП.
При проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи, че
подписалите с електронен подпис лица са лица по смисъла на чл. 40, ал.1, т.З от ППЗОП.
- правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си - в
еЕЕДОП - в Част II: Информация за икономическия оператор, част А: Информация за
икономическия оператор, е представена изискуемата информация за участника. От
участника е попълнена обособената позиция, за която участва.
Декларирана е информация, че участника няма да участва в процедурата за възлагане
на обществена поръчка заедно с други икономически оператори.
В Част II: Информация за икономическия оператор, част Б: Информация за
представителите на икономическия оператор, от участника е декларирана изискуемата
информация, с посочване на собствено и фамилно име, дата на раждане, улица, номер,
пощенски код, град, държава, ел. поща и телефон.
В Част II: Информация за икономическия оператор, част В: Информация относно
използването на капацитета на други субекти - участника е декларирал, че няма да използва
такъв.
В еЕЕДОП в част II. Информация за икономическия оператор, в раздел „Г“
участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители.
По отношение на изискванията към личното състояние:
В част III в еЕЕДОП е декларирано, че не са налице основанията за изключване на
информацията посочена в поле „А: Основания, свързани с наказателни присъди“, „Б:
Основания, свързани с плащането на данъци или социално осигурителни вноски“, както и
„Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното
законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“.
В част III в еЕЕДОП , в поле „В: Основания, свързани с несъстоятелност,
конфликт на интереси или професионално нарушение“, на въпрос: „Може ли
икономическия оператор да потвърди, че:
а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима
за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор;
б) не е укрил такава информация;
в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган
или възложителя; и
г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от
възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде
неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави
поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху
решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането?“,
от участника не е деклариран отговор.
Информацията следва да се попълни като се представи нов ЕЕДОП.
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По отношение на изискването за годност:
1. Съгласно условията на Възложителя посочени в обявлението за обществена
поръчка - „Участникът трябва да притежава регистрация в Централния професионален
регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България,
съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), а за чуждестранно лице в аналогичен професионален или търговски регистър, съгласно законодателството на
държавата членка, в която е установен за изпълнение на строежи, както следва: I група, IV
категория.
При подаване на офертата, изпълнението на изискването се декларира в ЕЕДОП,
част IV, раздел А, „Вписване в съответния професионален регистър“, като се посочват и
съответните национални бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или
се посочват компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която
кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.“
В еЕЕДОП на участника, в Част IV, Раздел А, поле „Годност“, т.1) е посочил
наименование на компетентен орган, номер на удостоверението и обхват на изпълнение на
строежи, а именно - първа група, от първа до пета категория. Линк към националната база
данни, където се намира информация, в които се съдържат декларираните обстоятелства е
посочен в следващото поле. Комисията извърши проверка в публичната информация от
Централния професионален регистър на строителя и установи, че участникът действително
притежава
изискуемата
I
група,
IV
категория,
видно
от
линк:
Ььрз://ге§181ег.к8Ь.Ь§/риЬ_у1е\у.рЬр?1с1_тетЬег8=1 149.
С така декларираната информация, участникът удостоверява съответствие с
поставеното от Възложителя изискване само за критерий за подбор за годност. Относно
декларираната информация за лично състояние на участникът, следва да се представи
коригиран ЕЕДОП предвид констатираното несъответствие.

VIII.
Оферта с вх. № 53-3128-1/22.05.2020 г. от 15:24 ч. на участника „Нордстрой”
ЕООД, с ЕИК: 117537212; с адрес: град Русе, п.к. 7015, ул. „Васил Левски“, № 14, вх. 1,
ет. 1, телефон: 0887 252 313; факс: -, ел. поща: nord64zi@abv.bg, лице за контакти Златко Илиев. Участника участва за обособена позиция № 1 - „Възстановяване на
покрив на детска градина „Здравец“ - УПИ III, кв. 153а, гр. Велико Търново“;
Участникът е представил подписан с електронен подпис ЕЕДОП от Златко Илиев управител и едноличен собственик на капитала.
При проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи, че
подписалото с електронен подпис лице е лицето по чл. 40, ал.1, т.З от ППЗОП.
- правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си - в
еЕЕДОП - в Част II: Информация за икономическия оператор, част А: Информация за
икономическия оператор, е представена изискуемата информация за участника. От
участника е попълнена обособената позиция, за която участва.
Декларирана е информация, че участника няма да участва в процедурата заедно с
други икономически оператори.
В Част II: Информация за икономическия оператор, част Б: Информация за
представителите на икономическия оператор, от участника е декларирана изискуемата
информация, с посочване на собствено и фамилно име, дата на раждане, улица, номер,
пощенски код, град, държава, ел. поща и телефон.
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В Част II: Информация за икономическия оператор, част В: Информация относно
използването на капацитета на други субекти - участника е декларирал, че няма да използва
такъв.
В еЕЕДОП в част II. Информация за икономическия оператор, в раздел „Г“
участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители.
По отношение на изискванията към личното състояние:
В част III в еЕЕДОП е декларирано, че не. са налице основанията за изключване на
информацията посочена в поле „А: Основания, свързани с наказателни присъди“, „Б:
Основания, свързани с плащането на данъци или социално осигурителни вноски“, „В:
Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално
нарушение“, както и „Е: Специфични национални основания за изключване“.
По отношение на изискването за годност:
1.
Съгласно условията на Възложителя посочени в обявлението за обществена
поръчка - „Участникът трябва да притежава регистрация в Централния професионален
регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България,
съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), а за чуждестранно лице в аналогичен професионален или търговски регистър, съгласно законодателството на
държавата членка, в която е установен за изпълнение на строежи, както следва: I група, IV
категория.
При подаване на офертата, изпълнението на изискването се декларира в ЕЕДОП,
част IV, раздел А, „Вписване в съответния професионален регистър“, като се посочват и
съответните национални бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или
се посочват компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която
кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.“
В еЕЕДОП на участника, в Част IV, Раздел А, поле „Вписване в съответния
професионален регистър“ е посочил компетентен орган, линк към националната база данни,
където се намира информация, в които се съдържат декларираните обстоятелства и номер
на удостоверение. Комисията извърши проверка в публичната информация от Централния
професионален регистър на строителя и установи, че участникът действително притежава
изискуемата
I
група,
IV
категория,
видно
от
линк:
https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=18786.
С така представената информация, участникът декларира съответствие с
поставеното от Възложителя изискване за лично състояние и критерий за подбор за
годност.
В съответствие с чл. 54, ал.9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на
настоящия протокол 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 допълнителна информация. Допълнително
предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили
след крайния срок за получаване на оферти.
Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54,
ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП новия ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат
самостоятелно да представляват участника.
След изтичането на срока от 5 работни дни, комисията ще проведе заседание за
разглеждане на допълнително представените документи, относно съответствието на
участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
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Съгласно чл. 54, ал.8 от ППЗОП комисията уведомява участниците като им изпраща
протокол с констатациите в деня на публикуването му в профила на купувача.
Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участниците представят на комисията съответните
документи или информация в срок от 5 /пет/ работни дни от получаването на настоящия
протокол.
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.
Отговорът на участниците се представят в Общински център за услуги и информация
на гражданите (ОЦУИГ) в сградата на общината на адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка
България“ №2, пощенски код: 5000, в запечатан непрозрачна опаковка.
Информацията се адресира до председателя на комисията с посочване „Отговор на
писмо с изходящ номер“, като се посочва изходящ номер на приложното писмо за
изпращане на настоящия протокол.___________________________________________________
ОТГОВОР
На писмо с изх. № ............................. / 2020 г.
До
/посочват се имената/, Председател на
комисията, определена от Кмета на Община Велико Търново по обществена поръчка с
предмет:
По Обособена позиция №

От участник:................................................................. Е И К .......... ....................................................
Адрес за кореспонденция: г р а д :........................................ Пощенски код.................................. .
У лица
, вх. . . . № . . . , ет................
Т елеф он:.............................................. ф а к с :.......................................................................................
Електронна п о щ а ...................................................................................................................................
Лице за контакти:..................................................................................................................................
ДА СЕ ОТВОРИ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА
определена от Кмета на Община Велико Търново по обществена поръчка с предмет:
Комисията приключи работа в 15,45 ч. и насрочи следващо заседание след
получаване на отговорите на участниците по констатациите в настоящия протокол.
Настоящият протокол се състави в един екземпляр и в съответствие с чл. 54 ал.8 от ППЗОП
ще бъде публикуван на профила на купувача на Община Велико Търново.

ПРЕДСЕДАХ? ^0ТЗйж. ДинкоТСечев - Директор на Дирекция „Строителство и устройство
на т е р ц т о ^ ц я т ^ в ОбщинаД?елико Търново;
И ЧЛЕНОВЁГ:
1. Надя Петрс|в^ - Д ^ е к ^ о р Дирекция „Обществени поръчки” при Община В. Търново;
2. Инж. Ивайло ДачеЪ - главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура“ при Дирекция
СУТ в Община Велико Търново;
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Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

