ПРОТОКОЛ № 1
Днес, 26.05.2020 г., в 10:30 часа, в заседателна зала - Ритуална 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 22-705/26.05.2020 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 СМ Р 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 00073-2020-0019 в регистъра
на АОП, Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
публикувано на дата 13.04.2020 г. в РОП с 1D 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.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/784.

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;
Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП започна работа след получаване на представените оферти
и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103,
ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП.
Председателят на комисията изчете Заповед РД 22-705/26.05.2020 г., представи комисията
и оповести нейните задачи:
„да разгледа постъпилите в срок оферти за съответствие с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор, поставени от възложителя; да разгледа и провери допуснатите оферти за
съответствие с предварително обявените условия; да оцени и класира участниците по степента на
съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя условия.
Комисията да проведе заседание на дата 26.05.2020 г. от 10:30 часа в заседателна зала в
сградата на Община Велико Търново.
Всички действия на комисията да бъдат протоколирани, като резултатите от работата да
бъдат отразени в доклад. Докладът на основание чл. 106, ал.1 от ЗОП, да бъде представен на
Възложителя за утвърждаване, като към него да бъдат приложени протоколите от работата на
комисията и всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, заедно с цялата
документация по процедура с горепосочения предмет.
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Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

v
На заседанието на комисията присъства Николай Илиев - упълномощен представител на
„Нов стандарт 2012“ ЕООД гр. София, който удостовери присъствието си с попълване на
протокол.
Не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.
По обществената поръчка в срок са постъпили десет оферти, а именно:
1. 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: Севдалин Севданов. На опаковката е
посочено, че участника участва за обособена позиция №1 - „Възстановяване на покрив на
детска градина „Здравец“ - УПИ III, кв. 153а, гр. Велико Търново“;
2. оферта с вх. № 53-1872-1/21.04.2020 г. от 13:43 ч. на участника ’’Йорданов инженеринг”
ЕООД, с 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. На опаковката е посочено, че участника участва за обособена позиция №1 „Възстановяване на покрив на детска градина „Здравец“ - УПИ III, кв. 153а, гр. Велико
Търново“;
3. оферта с вх. № 53-3121-1/21.05.2020 г. от 8:59 ч. на участника „Тиенгруп метал" ЕООД, с
ЕИК: 204969130; с адрес: град Стара Загора, пощ. код: 6000, бул. Цар Симеон Велики, №160, ет.З,
офис ТИЕНГРУП, телефон: 042 924494, факс: няма, ел. поща: office@,tngrout>.eu. лице за контакти:
Тихомир Колев. На опаковката е посочено, че участника участва за обособена позиция № 1 „Възстановяване на покрив на детска градина „Здравец“ - УПИ III, кв. 153а, гр. Велико
Търново“;
4. оферта с вх. № 53-3121-2/21.05.2020 г. от 9:03 ч. на участника „Тиенгруп метал" ЕООД, с
ЕИК: 204969130; с адрес: град Стара Загора, пощ. код: 6000, бул. Цар Симеон Велики, №160, ет.З,
офис ТИЕНГРУП, телефон: 042 924494, факс: няма, ел. поща: office@ tngroup.eu, лице за контакти:
Тихомир Колев. На опаковката е посочено, че участника участва за обособена позиция № 2 „Довършителни СМ Р и изменение по чл. 154 от ЗУТ по разширение на съществуваща детска
градина - УПИ III, кв. 153а, гр. Велико Търново“;
5. 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: procurement.performer@ gmail.com, лице за контакти
- не е посочено. На опаковката е посочено, че участника участва за обособена позиция № 1 „Възстановяване на покрив на детска градина „Здравец“ - УПИ III, кв. 153а, гр. Велико
Търново“;
6. 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. На опаковката е
посочено, че участника участва за обособена позиция № 1 - „Възстановяване на покрив на
детска градина „Здравец“ - УПИ III, кв. 153а, гр. Велико Търново“;
7. оферта с вх. № 5300-6989-1/22.05.2020 г. от 10:23 ч. на участника ЕТ „Идеал-Хасан
Ю сеинов”, 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. На опаковката е посочено, че участника участва за обособена позиция
№ 1 - „Възстановяване на покрив на детска градина „Здравец“ - УПИ III, кв. 153а, гр.
Велико Търново“;
8. 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. На опаковката е
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посочено, че участника участва за обособена позиция № 1 - „Възстановяване на покрив на
детска градина „Здравец“ - УПИ III, кв. 153а, гр. Велико Търново“;
9. оферта с вх. № 5300-757-1/22.05.2020 г. от 11:07 ч. на участника „Стима” ООД, с ЕИК:
104035947; с 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. На опаковката
е посочено, че участника участва за-обособена позиция № 2 - „Довършителни СМ Р и изменение
по чл. 154 от ЗУТ по разширение на съществуваща детска градина - УПИ III, кв. 153а, гр.
Велико Търново“;
10. 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. На опаковката е
посочено, че участника участва за обособена позиция № 1 - „Възстановяване на покрив на
детска градина „Здравец“ - УПИ III, кв. 153а, гр. Велико Търново“;

С получаването на протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП за постъпилите в обществената
поръчка оферти, на комисията стана известно, че в обществената поръчка с предмет: „Строително
монтажни работи на сгради на детски градини, находящи се на територията на Община
Велико Търново, по обособени позиции:“ има подадени две оферти и за двете обособени
позиции от един и същи участник, както следва:
- по обособена позиция № 1 „Възстановяване на покрив на детска градина „Здравец“ - УПИ
III, кв. 153а, гр. Велико Търново“ - Оферта с вх. № 53-3121-1/21.05.2020 г. от 8:59 ч. на
участника „Тиенгруп метал" ЕООД, с ЕИК: 20496913;
- по обособена позиция № 2 „Довършителни СМ Р и изменение по чл. 154 от ЗУТ по
разширение на съществуваща детска градина - УПИ III, кв. 153а, гр. Велико Търново“ оферта с вх. № 53-3121-2/21.05.2020 г. от 9:03 ч. на участника „Тиенгруп метал" ЕООД, с ЕИК:
20496913.
Съгласно Обявлението за поръчка, в раздел II. 1.6) Разделяне на обособени позиции; на
условието „Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции“ е маркиран отговора- „Да“, а
на условието „Оферти могат да бъдат подавани за“ е маркиран отговора - „само една обособена
позиция“, т. е участниците нямат право да участват в повече от една обособена позиция.
Видно от информацията на етикета на двете опаковки на участника - „Тиенгруп метал"
ЕООД, с ЕИК: 20496913 са представени две оферти, които са за двете обособени позиции, а
именно за:
- Обособена позиция № 1 „Възстановяване на покрив на детска градина „Здравец“ УПИ III, кв. 153а, гр. Велико Търново“;
- Обособена позиция № 2 „Довършителни СМ Р и изменение по чл. 154 от ЗУТ по
разширение на съществуваща детска градина - УПИ III, кв. 153а, гр. Велико Търново“.
Условието за участие в поръчката в „само за една обособена позиция“ е императивно и с
него е следвало да се съобрази участника.
Съгласно документацията за обществена поръчка, на стр. 9 е посочено - „Всеки участник в
процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта“.
Съгласно условията на чл. 107, т.5 от ЗОП - „Освен на основанията по чл. 54, и 55
възложителят отстранява:
5.
„кандидат или участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговорят на
условията за представяне, включително за форма, начин и срок“,
поради което комисията единодушно решава да предложи участника за отстраняване от
последващо участие в процедурата.
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Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно
предлага на
възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 107, т.1
предложение последно и чл. 107, т.5 от ЗОП, поради неизпълнение на условия, посочени в
документацията, поради представяне на оферта, която не отговаря на условията за представяне,
включително за форма. В този смисъл, така представената от участника оферта се явява
„Неподходяща оферта” по смисъла на §2, т.25 от Допълнителните разпоредби на Закона за
обществените поръчки.
Решението на комисията се подкрепя от постоянната практика на Комисията за защита на
конкуренцията и Върховния административен съд като висш правораздавателен орган по напълно
аналогични случаи. Пример за това е Решение № 3035 от 12.03.2018 г. на ВАС по адм. д. №
1002/2018 г., IV о., докладчик председателят Мариника Чернева.
Комисията отвори офертите, на останалите осем участника, като при отварянето стриктно се
приложиха чл. 54, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП, а именно: отвори офертите - запечатаните
непрозрачни опаковки и оповести тяхното съдържание, като се извърши проверка за наличието на
отделни запечатани пликове „Предлагани ценови параметри”. Трима от членовете на комисията и
присъстващия представител се подписаха върху запечатаните пликове с надпис „Предлагани
ценови параметри“ и техническите предложения на участниците.
Комисията в съответствие с чл. 54, ал. 3 от ППЗОП оповести съдържанието на офертите,
както следва:
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: Севдалин Севданов, участващ за
обособена позиция №1 - „Възстановяване на покрив на детска градина „Здравец“ - УПИ III,
кв. 153а, гр. Велико Търново“, съдържа:
Две папка с документи и информация със следното съдържание:
1.
Опис на представените документи - образец № 1, оригинал, подписан и подпечатан от С.
Севданов- управител на "Севсем" ЕООД - 2 стр.;
2.
CD - еЕЕДОП - 1 брой;
3.
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - на
хартия - оригинал, подписан и подпечатан - 16 стр.;
4.
Предложение за изпълнение на поръчката - подписано от С. Севданов - управител и
подпечатано - от стр. 1 - до стр. 36;
5.
Техническо предложение по чл. 39, ал.З, т.1 от ППЗОП - образец № 3.1, оригинал,
подписано и подпечатано от С. Севданов - управител - 2 стр.;
6.
Календарен график - 1 стр. - оригинал, подписан и подпечатан от управителя;
,
7.
Застрахователна полица издадена от ЗК Уника АД за отговорност на строителя - заверени
копия - 5 стр.;
8.
Удостоверения от ЦПРС и талони - заверени копия - заверени копия - 2 стр.;
9.
Проект на договор - Образец № 7.1. - 15 стр. подписан и подпечатан на всяка страница от
управителя на фирмата;
Плик „Предлагани ценови параметри“.
II. Оферта с вх. № 53-1872-1/21.04.2020 г. от 13:43 ч. на участника "Йорданов инженеринг"
ЕООД, с 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“;
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Папка с документи и информация със следното съдържание:
1. Опис на представените документи - образец № 1, оригинал, подписан и Подпечатан от Р.
Йорданов- управител на "Йорданов инженеринг" ЕООД - 2 стр.;
2. CD - еЕЕДОП - 1 брой;
3. CD - Техническо предложение - 1 брой;
4. Техническо предложение по чл. 39, ал.З, т.1 от ППЗОП - образец № 3.1, оригинал,
подписана и подпечатано от Р. Йорданов - управител - 1 стр. - 38 стр.;
5. Линеен график - 39 стр. - оригинал, подписан и подпечатан от управителя;
6. Диаграма на работната ръка - 40 стр. 1 стр. - оригинал, подписан и подпечатан от
управителя
Плик „Предлагани ценови параметри“.

III.
Оферта с вх. № 53-3123-1/22.05.2020 г. от 9:40 ч. на участника „П р о кю р м ъ н т
П ъ р ф о р м ъ р ” 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:
procurement.performer@ gmail.com, лице за контакти - не е посочено. Участника участва за
обособена позиция № 1 - „В ъ зстановяване на п о кр и в на детска градина „Здравец“ - У П И III,
кв. 153а, гр. В елико Т ъ рново“;
Три папки с документи и информация със следното съдържание::
Първа папка:
1.
Опис на представените документи - образец № 1, оригинал, подписан и подпечатан
от Свилен Чичев - управител на „Прокюрмънт Пърформър” ЕООД - 2 стр.;
2.
CD - 1 бр.
Втора папка:
1. Техническо предложение по чл. 39, ал.З, т.1 от ППЗОП - образец № 3.1, оригинал,
подписано и подпечатано от Т. Николова - управител - 2 стр.;
2. Предложение за изпълнение на поръчката по чл. 39, ал.З („б“) от ППЗОП в съответствие
с техническите спецификации и изискванията на възложителя - от стр. 1 до стр. 89;
3. Декларация от Теменужка Захариева-Николова - оригинал, подписан и подпечатан - стр.
90;
Трета папка:
1.
Линеен график - 3 стр. - оригинал;
2.
Приложение към Линеен график - 3 стр. - оригинал;
3.
Диаграма на работната ръка - стр. от 1-5 - оригинал;
4.
Трафик материали, оборудване, механизация - стр. от 1-5 - оригинал;
5.
Декларации за експлоатационни показатели - 29 стр. заверено копие;
Плик „Предлагани ценови параметри“.

VI. Оферта с вх. № 5300-3124-1/22.05.2020 г. от 09:50 ч. на участника "Л атстрой 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 - „В ъ зстан овяван е на п о кр и в на детска градина „Здравец“ - У П И III,
кв. 153а, гр. В елико Т ъ рново“ ;
Папка с документи и информация със следното съдържание:
1. Опис на представените документи - образец № 1, подписан и подпечатан от Александър
Петров - управител на "Латстрой 1" ЕООД - 2 стр.;
2. CD - еЕЕДОП - 1 брой;
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3. СО - Техническо предложение - 1 брой;
4. Техническо предложение по чл. 39, ал.З, т.1 от ППЗОП - образец № 3.1, оригинал,
подписано и подпечатано от А. Петров - управител - 3 стр. - 35 стр.;
5. Линеен график - 36 стр. - оригинал, подписан и подпечатан от управителя;
6. Диаграма на работната ръка - 37 стр. - оригинал, подписан и подпечатан от управителя;
7. График на оборудването и механизацията - 38 стр. - оригинал, подписан и подпечатан от
управителя;
8. График на влаганите материали - 39-40 стр. - оригинал, подписан и подпечатан от
управителя;
Плик „Предлагани ценови параметри“.

V. Оферта с вх. № 5300-6989-1/22.05.2020 г. от 10:23 ч. на участника Е Т „И деал-Х асан
Ю сеи нов” , 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 - „В ъ зстан овяван е на
п о кр и в на детска градина „Здравец“ - У П И III, кв. 153а, гр. В елико Т ъ рново“ ;
Папка с документи и информация със следното съдържание:
Заглавна страница - Документи за подбор.
1. Опис на представените документи - образец № 1, оригинал, подписан и подпечатан от
Хасан Ю сеинов - управител на ЕТ „Идеал-Хасан Ю сеинов”- 2 стр.;
'
2. С Б - еЕЕДОП - 1 брой;
3. Предложение за изпълнение на поръчката - заглавна страница - 1 стр.;
4. Техническо предложение по чл. 39, ал.З, т.1 от ППЗОП - образец № 3.1, заедно с
Предложение за изпълнение на поръчката - оригинал, подписано и подпечатано от управител - 1
стр. - 107 стр.;
5. График за изпълнение на С М Р -104 стр. - оригинал, подписан и подпечатан от управителя;
6. Диаграма на работната ръка - 105 стр. - оригинал, подписан и подпечатан от управителя;
7. График на влаганите материали - 106 стр. - оригинал, подписан и подпечатан от
управителя;
8. Декларация от Хасан Юсеинов - 108 стр. - оригинал, подписан и подпечатан от управителя;
9. Опис (стр. 109) на декларации за експлоатационни показатели на материалите за:
- керемиди и допълнителни елементи от бетон;
- подпокривно фолио;
- Термоизорационен панел;
- Покривни прозорци и завършващи елементи около прозорци;
- Минерална вата Р1ВКА1%ео;
- Мълниеприемник с изправърващо действие.
Приложените Декларации по описа са заверени копия - от стр. 110 до стр. 133.
10. С Б - Техническо предложение - 1 брой;
Плик „Предлагани ценови параметри“.
VI.
Оферта с вх. № 53-3125-1/22.05.2020 г. от 10:29 ч. на участника „Н ов стан дарт 2012”
ЕО О Д, 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 - „В ъ зстан о в яван е на п о к р и в на детска градина „Зд равец “ У П И III, кв. 153а, гр. В елико Т ъ р н о во “ ;
Папка с документи и информация със следното съдържание:

6

1. Опис на представените документи - образец № 1, оригинал, подписан и подпечатан от
Свилен Чичев - управител на „Нов стандарт 2012” ЕООД - 2 стр.;
2. CD - еЕЕДОП - 1 брой;
3. Техническо предложение по чл. 39, ал.З, т.1 от ППЗОП - образец № 3.1, оригинал,
подписано и подпечатано от С. Чичев - управител - 1 - 2 стр.;
4. Предложение за изпълнение на поръчката - от стр. 3 до стр. 58;
5. Трафик за строителните дейности с посочена в него информация за техника, брой
работници, материали - стр. 59-60;
6. CD - Техническо предложение - 1 брой;
Плик „Предлагани ценови параметри“.
V II.
Оферта с вх. № 5300-757-1/22.05.2020 г. от 11:07 ч. на участника „С ти м а” ООД, с
ЕИК: 104035947; с 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 - „Д овърш ителни С М Р и изм енение по чл. 154 от
ЗУ Т по разш ирение на същ ествуващ а детска градина - У П И III, кв. 153а, гр. В елико
Т ъ рн ово“ ;
Папка с документи и информация със следното съдържание:
1.
CD - еЕЕДОП - 1 брой;
2.
Опис на представените документи - образец № 1, оригинал, подписан и подпечатан
от С. Стоянов - управител на „Стима” ООД - 4 стр.;
3. Техническо предложение по чл. 39, ал.З, т.1 от ППЗОП - образец № 3.2, оригинал,
подписано и подпечатано от С. Стоянов - управител - 1 - 2 стр.;
4. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и
изискванията на възлож ителя- от стр. 3 до стр. 101, оригинал, подписано и подпечатано от С.
Стоянов - управител;
5. Линеен календарен график - оригинал, подписан и подпечатан - стр. 102-103;
6. Диаграма на работната ръка - оригинал, подписан и подпечатан - стр. 104;
7. Диаграма на вложените материали и съоръжения - оригинал, подписан и подпечатан стр. 105-106;
8. График на използваната механизация - оригинал, подписан и подпечатан - стр. 107;
9. Заверени копия на Декларации за материали, снимки - от стр. 108 до стр. 162;
Плик „Предлагани ценови параметри“.

V III. Оферта с вх. № 53-3128-1/22.05.2020 г. от 15:24 ч. на участника „Н ордстрой” ЕО О Д , 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 - „В ъ зстан о в яван е на п окри в на детска градина „Зд р авец “ - У П И
III, кв. 153а, гр. В елико Т ъ р н о во “ ;
Папка с документи и информация със следното съдържание:
1.
Опис на представените документи - образец № 1, оригинал, подписан и подпечатан
от Златко Илиев - управител на „Нордстрой” ЕООД - 2 стр.;
2. CD - еЕЕДОП, Техническо предложени, LNG, LNG м-ли - 1 брой;
3. Техническо предложение по чл. 39, ал.З, т.1 от ППЗОП - образец № 3.1, оригинал,
подписано и подпечатано от Златко Илиев - управител - 3- 53 стр.;
4. Линеен график и диаграма на работната ръка - оригинал, подписано и подпечатано от
Златко Илиев - управител - 54 стр.;
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5. График на влаганите материали, механизация и оборудване - оригинал, подписано и
подпечатано от Златко Илиев - управител - 55 стр.;
Плик „Предлагани ценови параметри“.
При отварянето на офертите стриктно се приложи чл. 54, ал.З и 4 от ППЗОП на допуснатите
оферти. След отваряне на запечатаните непрозрачни опаковки, комисията извърши проверка за
наличието на плик „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на комисията подписаха
техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ .
Председателя на комисията на основание чл. 51, ал.4, т.1 от ППЗОП определя следния
прогнозен график за работа на комисията:
1. Най-късно до 30.06.2020 г„ всеки от членовете на комисията трябва лично да разгледа
документите и информацията в офертата за съответствие с изискванията към личното състояние
и критериите за подбор, поставени от възложителя. Място на съхранение на документите,
свързани с обществената поръчка до приключване работата на комисията - стая архив на отдел
ОП, където офертата е на разположение на членовете на комисията за преглед и анализ.
2. Най-късно на дата 01.07.2020 г. комисията трябва да проведе заседание за да обсъди и
изготви протоколи за съответствието на участника с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор, поставени от възложителя, като в случай че установи липса, непълнота или
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или
несъответствие с изискванията към личното състоянието или критериите за подбор, да ги посочи в
протокола и да го изпрати на съответния участник в деня на публикуването му в профила на
купувача.
Проверката ще обхваща и съдържанието и редовността на документите във връзка с
личното състояние и критериите за подбор, както и представяне и подписване на образци и
ЕЕДОП от изискуемите лица и изпълнение на други изисквания на обявлението, документацията и
образците към нея.
3. Най-късно на дата 07.08.2020 г. комисията трябва да проведе заседание, на което да
разгледа допълнително представените документи относно съответствието на участника с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, ако е приложимо, и да разгледа
техническите предложения на допуснатия участник за съответствие с предварително обявените
условия.
4. Дата за отваряне на ценовите предложения най-късно до: 30.08.2020 г„ преди която дата
се планира всеки от комисията да разгледа подробно всяка една от постъпилите в срока оферти и
да изгради своето мнение относно съответствието с предварително обявените условия.
Комисията приключи работа в 12:20 часа
Настоящият протокол се състави в един екземпляр.

П РЕДС ЕДА ТЕЛ ^ Етеж. Динко/Кечев - Директор на Дирекция
територията3>й10рщина Вел>гко Търново;

„Строителство и устройство на

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Надя Петрова - Дире^го^Щ ирекция „Обществени поръчки” при Община В. Търново;
2. Инж. Ивайло Борисор-' дачев - главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура“ при
Дирекция СУТ в Община Велико Търново;

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

