
ПРОТОКОЛ № 1

Днес, 26.05.2020 г., в 14:00 часа, в заседателна зала в сградата на Община Велико 
Търново, Комисията по чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във 
връзка с чл. 51, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 
(ППЗОП), назначена със Заповед № РД 22-718 от 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: „Изграждане на 
нови и основно обновяване на съществуващи площадки за игра на открито”, с 
публикувано Решение с ID 966267 и Обявление за поръчка с ID 966268 на дата 23.03.2020 
г., с публикувано Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна 
информация с ID 972505 на дата 16.04.2020 г., с уникален номер в РОП- 00073-2020
0021, и с адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na- 
kupuvacha/787/.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зорница Кънчева - Миладинова - Началник на Отдел „Околна среда“ 
в Община Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Нели Любенова - Главен експерт в Отдел „Околна среда“ в Община Велико Търново
2. Василена Георгиева - Младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки“ 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 ППЗОП след запознаване със 
списъка, в който са посочени участниците, подали оферти.

На заседанието на комисията присъства упълномощен представител на участника 
„АС- СТРОЙ“ ЕООД- адв. Йоана Стефанова, като същата попълни и подписа протокол 
за присъствие.

Постъпилите оферти са представени в запечатани непрозрачни опаковки с 
ненарушена цялост в изискуемия от Възложителя срок.

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на запечатаните непрозрачни 
опаковки в реда на постъпването им и оповести тяхното съдържание. Постъпилите 
оферти са: <

1. Оферта с вх. № 5300-4530-1/ 22.04.2020 г. от 15:06 ч. на ЕТ „Пролет- Йордан 
Йорданов“

2. Оферта с вх. № 5300-13251-2/ 22.05.2020 г. от 9:54 ч. на „Металпласт 
Инженеринг“ ЕООД

3. Оферта с вх. № 53-3127-1/ 22.05.2020 г. от 15:17 ч. на „АС- СТРОЙ“ ЕООД

При отваряне на офертата стриктно се приложиха чл. 54, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от 
ППЗОП.

1

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-


I. Оферта c вх. № 5300-4530-1/ 22.04.2020 г. от 15:06 ч. на ЕТ „Пролет- Йордан 
Йорданов“, ЕИК: 104001727, със седалище и адрес на управление- гр. Велико 
Търново, ул. „Димитър Мантов“ № 22, тел.: 062 63 79 71, факс: 062 63 79 75, e-mail: 
proletyy@abv.bg, лице за контакт: Йордан Йорданов.

Комисията извърши проверка и установи, че е наличен отделен запечатан 
непрозрачен плик „Предлагани ценови параметри” и оповести останалото съдържание 
на опаковката, както следва:

Папка 1:
1. Опис на представените документи- примерен образец № 1- подписан и 

подпечатан от Йордан Йорданов - физическо лице- търговец, 3 стр.;
2. Заявление за участие- образец № 2- подписано и подпечатано от Йордан 

Йорданов - физическо лице- търговец, 1 стр.;
3. Електронен носител- CD- с надпис „ЕЕДОП“ - 1 бр.;
4. Заверени копия от удостоверения и талони от ЦПРС, регистрационен документ 

от РИОСВ, сертификати, дипломи, удостоверения, свидетелства, доказващи 
професионалната компетентност на персонала- подписани и подпечатани от Йордан 
Йорданов - физическо лице- търговец - 41 стр.;

Папка 2: ,
5. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП- образец № 4, в т. ч. и 

обяснителна записка- работен план, включително и методология за изпълнение, 
подписани и подпечатани от Йордан Йорданов - физическо лице- търговец, 137 стр.;

6. Електронен носител- CD- с надпис „Техническо предложение“ - 1 бр.;

Папка 3:
7. Заверено копие на каталог на „Козирог- Д“ ООД, подписано и подпечатано от 

Йордан Йорданов- физическо лице- търговец, 78 стр.;

Папка 4:
8. Заверено копие на каталог на „Импресия 99“ ООД, подписано и подпечатано от 

Йордан Йорданов- физическо лице- търговец, 221 стр.;

Папка 5:
9. Заверено копие на каталог на „Проинвест Строй“ ЕООД, подписано и 

подпечатано от Йордан Йорданов- физическо лице- търговец, 97 стр.;

Папка 6:
10. Заверено копие на каталог на „Металпласт Инженеринг“ ЕООД, подписано и 

подпечатано от Йордан Йорданов- физическо лице- търговец, 80 стр.

На основание на чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП трима от членовете на комисията 
и присъстващият упълномощен представител на конкурентния участник- „АС- СТРОЙ“ 
ЕООД подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри”.

11. Оферта с вх. № 5300-13251-2/ 22.05.2020 г. от 9:54 ч. на „Металпласт 
Инженеринг“ ЕООД, ЕИК: 117668770, със седалище и адрес на управление- гр. Русе, 
и. к. 7016, ул. „Йосиф Цанков“ № 16, тел.: 0889541919, факс: 082 84 39 56, e-mail: 
mpi_bg@abv.bg, лице за контакт: Анелия Георгиева.
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Комисията извърши проверка и установи, че е наличен отделен запечатан 
непрозрачен плик „Предлагани ценови параметри” и оповести останалото съдържание 
на опаковката, както следва:

1. Опис на представените документи- примерен образец № 1- подписан и 
подпечатан от Анелия Георгиева- управител, 2 стр.;

2. Заявление за участие- образец № 2- подписано и подпечатано от Анелия 
Георгиева- управител, 1 стр.;

3. ЕЕДОП на хартиен носител- образец № 3, подписан и подпечатан от Анелия 
Георгиева- управител - 24 стр.;

4. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП- образец № 4, 
подписано и подпечатано от Анелия Георгиева- управител, 2 стр.;

5. Електронен носител- CD- с надпис „Техническо предложение Металпласт 
инженеринг ЕООД“ - 1 бр.;

6. Заверени копия от дипломи и удостоверения, доказващи професионалната 
компетентност на персонала, удостоверения за добро изпълнение, удостоверения от 
ЦПРС, сертификати за система за управление на качеството, за система за управление на 
околната среда, за система за управление на здравето и безопасността при работа, 
изпитвателни протоколи - подписани и подпечатани от Анелия Георгиева- управител - 
28 стр.

На основание на чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП трима от членовете на комисията 
и присъстващият упълномощен представител на конкурентния участник- „АС- СТРОИ“ 
ЕООД подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри”.

III. Оферта с вх. № 53-3127-1/ 22.05.2020 г. от 15:17 ч. на „АС- СТРОЙ“ ЕООД, 
ЕИК: 117623848, със седалище и адрес на управление- гр. Русе, и. к. 7000, ул. „Петко 
Д. Петков“ № 8, вх. А, тел.: 0888253929, e-mail: asstroi@abv.bg, лице за контакт: 
Светозар Стефанов.

Комисията извърши проверка и установи, че е наличен отделен запечатан 
непрозрачен плик „Предлагани ценови параметри” и оповести останалото съдържание 
на опаковката, както следва:

Папка 1:
1. Опис на представените документи- примерен образец № 1- подписан и 

подпечатан от Светозар Стефанов - управител, 11 стр.;
2. Заявление за участие- образец № 2- подписано и подпечатано от Светозар 

Стефанов - управител, 1 стр.;
3. ЕЕДОП на хартиен носител, електронно подписан и подпечатан от Светозар 

Стефанов - управител, 25 стр.;
4. Електронен носител- CD- с надпис „CD 1 ЕЕДОП „АС- Строй“ ЕООД“ - 1 бр.;
5. Проект на договор, подписан и подпечатан от Светозар Стефанов - управител, 

16 стр.;
6. Декларация от архитект Чавдар Черников, подписана от същия и подписана и 

подпечатана от Светозар Стефанов - управител, 1 стр.;
7. Декларация от Иван Иванов, подписана от същия и подписана и подпечатана от 

Светозар Стефанов - управител, 1 стр.;
8. Декларация от Деница Стоянова, подписана от същата и подписана и 

подпечатана от Светозар Стефанов - управител, 1 стр.;
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9. Заверени копия от дипломи, удостоверения за добро изпълнение, свидетелства 
за професионална квалификация, доказващи професионалната компетентност на 
персонала- подписани и подпечатани от Светозар Стефанов - управител - 17 стр.;

10. Декларация за поименното разпределение на отговорностите в рамките на 
осъществяваната роля на всяко от лицата от персонала- подписана и подпечатана от 
Светозар Стефанов - управител, 12 стр.

Папка 2:
11. Цветен снимков материал, декларации за съответствие, сертификати, 

технически спецификации, протоколи от изпитване на материали и съоръжения, 
подписани и подпечатани от Светозар Стефанов - управител, 119 стр.;

Папка 3:
12. Цветен снимков материал, декларации за съответствие, сертификати, 

технически спецификации, протоколи от изпитване на материали и съоръжения, 
подписани и подпечатани от Светозар Стефанов - управител, 119 стр.;

Папка 4:
13. Електронен носител- CD- с надпис „CD 2 Техническо предложение „АС- 

СТРОЙ ЕООД“ - 1 бр.;
14. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП- образец № 4, в т. ч. 

и предложение за изпълнение на поръчката- организация за изпълнение на работата, 
декларация за съгласие с проекта на договор, декларация за срока на валидност на 
офертата, декларация, че при необходимост от замяна на определен вид материал 
техническите характеристики на новия вид ще са същите или по-добри, а цената- същата 
или по-ниска, декларация, че са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, декларация за 
материали, системи и изделия, които ще бъдат използвани при изпълнението, заверени 
копия от протоколи от изпитване, декларации за съответствие, сертификати за качество, 
декларации за характеристиките на строителен продукт, подписани и подпечатани от 
Светозар Стефанов - управител, 80 стр.

На основание на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията 
подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” 
от офертата на участника.

к кк Л

След извършване на горните действия, публичната част от заседанието на 
комисията приключи.

кккк

I. 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 по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и констатира 
следното:

1. За оферта с вх. № 5300-4530-1/ 22.04.2020 г. от 15:06 ч. на ЕТ „Пролет- 
Йордан Йорданов“, ЕИК: 104001727, със седалище и адрес на управление- гр.
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Велико Търново, ул. „Димитър Мантов“ № 22, тел.: 062 63 79 71, факс: 062 63 79 75, 
e-mail: proletyy@abv.bg, лице за контакт: Йордан Йорданов.

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, 
комисията констатира следното:

1.1. Лично състояние

Участникът е представил еЕЕДОП (в pdf формат), подписан с електронен подпис 
от физическо лице- търговец- Йордан Йорданов. При проверка в Търговски регистър и 
регистър на ЮЛНЦ, комисията установи, че Йордан Йорданов е лицето по чл. 54, ал. 2 
от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 6 от ППЗОП. За него е посочена изискуемата 
информация в Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел Б: Информация 
за представителите на икономическия оператор #1 от ЕЕДОП.

На въпрос със съдържание - „Икономическият оператор участва ли в процедурата 
за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори?“ от Част 
II: Информация за икономическия оператор, Раздел А: Информация за икономическия 
оператор, участникът е дал отговор „Не“.

В Част II Информация за икономическия оператор, Раздел В: Информация 
относно използването на капацитета на други субекти участникът е декларирал, че няма 
да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, като е 
отговорил с „Не“. -

В Част II Информация за икономическия оператор, Раздел Г: Информация за 
подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва 
участникът е декларирал, че няма да ползва подизпълнител, като е отговорил с „Не“.

В Част III Основания за изключване е декларирано, че не са налице основанията 
за изключване, посочени 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“.

В част III, раздел „Г: Специфични национални основания за изключване“ 
участникът е декларирал, че по отношение на него не се прилагат следните специфични 
национални основания за изключване:

• издадена окончателна присъда за престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213а - 217, 
чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 от НК, която е произнесена най-много преди пет 
години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, 
пряко определен в присъдата;

• наличие на обстоятелства 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;

• наличие на свързаност с друг участник в обществената поръчка по смисъла на 
§ 2, т. 45 от Допълнителни разпоредби на ЗОП.

На стр. 30 от документацията за обществена поръчка, в част „Деклариране на 
лично състояние чрез Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)“, е 
посочено, че: В Част III, Раздел Г „Специфични национални основания за 
изключване“ се декларира:

• липсата или наличието на присъди за следните престъпления, които имат 
характер на национално основание за изключване:
- Кражба, грабеж, присвоявания - по чл. 194 - 208 от НК;
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- Изнудване, вещно укривателство, унищожаване и повреждане, злоупотреба 
на доверие - по чл. 213 а - 217 от НК;
- Общи стопански престъпления, престъпления против кредиторите, 
престъпления в отделни стопански отрасли, престъпления против 
митническия режим, престъпления против паричната и кредитната 
система - по чл. 219 - 252 от НК;
- Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната 
системи-no чл. 254а -255а от НК и чл. 256-260 НК.

• липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП за 
следните нарушения:
- нарушенията по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, 
ал. 3 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на 
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен и
- нарушенията по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата 
мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен 
орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 
установен.

• липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС
В случаите по чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС наличието на изключение 
по чл. 4 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС се посочва в полето относно инициирани 
мерки за реабилитиране.

• липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество

• липсата на свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП между
участници в конкретната процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП).

Във връзка с горното, комисията установи непълнота на информацията, 
посочена от участника в Част III, Раздел Г „Специфични национални основания за 
изключване“ от ЕЕДОП, поради което участникът следва да представи нов еЕЕДОП, 
като спази представения образец и попълни относимия отговор.

1.2. Критерии за подбор

1.2.1. Участникът е декларирал в Част IV, раздел А „Годност“ от еЕЕДОП, че е 
вписан в Централния професионален регистър на строителя, като е посочил № на 
протокол за вписване- 0066/16.10.2008 г. Комисията направи проверка в Централния 
професионален регистър на строителя и установи, че ЕТ „Пролет- Йордан Йорданов“ е 
вписан в него за първа група строежи от трета до пета категория и притежава 
Удостоверение № I- TV 004250.

1.2.2. Комисията констатира, че посочената информация в Част IV, Раздел В 
Технически и професионални способности, подраздел 1а) „Само за обществените 
поръчки за строителство“ от еЕЕДОП е пълна. Участникът е декларирал две изпълнени 
строителства с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка, 
за последните 5 години, като е посочил описание, суми, дати и получатели за всяка от 
дейностите.

1.2.3. В Част IV, Раздел В, подраздел 6) „Образователна и професионална 
квалификация“ от еЕЕДОП участникът е посочил данни за четиринадесет лица, които 
ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката, сред които:6



- едно лице- проектант със специалност „Строителен инженер по промишлено и 
гражданско строителство“ и професионален опит- 15 години, притежаваш 
удостоверение за пълна проектантска правоспособност;

- едно лице- технически ръководител, за което в ЕЕДОП не е посочена 
информация за притежавания професионален опит в години. Съгласно документацията 
за обществена поръчка, Раздел IV, подраздел 3 „Технически и професионални 
способности“, т. 3.2. участниците следва да разполагат с технически ръководител, 
отговарящ на изискванията на чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ, като лицето следва да притежава 
професионален опит минимум 3 (три) години.

Поради липсата на информация за професионалния опит на техническия 
ръководител, комисията е в невъзможност за преценка на съответствието на участника с 
поставения критерий за подбор. Във връзка с това участникът следва да представи 
нов еЕЕДОП, в който да бъде посочена изисканата от Възложителя информация.

- едно лице- специалист по здравословни и безопасни условия на труд, 
притежаващ удостоверения от Камарата на строителите в България за наличие на 
правоспособност за извършване на тази дейност. Посочени са номерата и датите на 
издаване на удостоверенията. Посочен е и професионалният опит на лицето- 20 години.

1.2.4. В Част IV, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за 
екологично управление“ от еЕЕДОП участникът е декларирал, като е посочил отговор 
„Да“, че притежава изисканите от възложителя:

- система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 
9001:2015.

- система за управление на околната среда, съответстваща на стандарт БДС EN 
ISO 14001:2015.

Участникът не е посочил предметния обхват на притежаваните сертификати, 
поради което комисията не може да направи преценка за съответствието му с поставения 
критерий за подбор. Във връзка с горното, участникът следва да представи нов 
еЕЕДОП, в който да посочи изискуемата от възложителя информация.

2. За оферта с вх. № 5300-13251-2/ 22.05.2020 г. от 9:54 ч. на „Металпласт 
Инженеринг“ ЕООД, ЕИК: 117668770, със седалище и адрес на управление- гр. Русе, 
п. к. 7016, ул. „Йосиф Цанков“ № 16, тел.: 0889541919, факс: 082 84 39 56, e-mail: 
mpi_bg@abv.bg, лице за контакт: Анелия Георгиева.

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, 
комисията констатира следното:

1.1. Лично състояние

Участникът е представил ЕЕДОП само на хартиен носител, като същият не е 
подписан с електронен подпис. Съгласно документацията за обществена поръчка 
Раздел V, т. 2 „Деклариране на лично състояние чрез Единен европейски документ за 
обществени поръчки (ЕЕДОП)“ всеки участник в процедурата за възлагане на 
обществената поръчка трябва да подаде оферта с приложен в електронен вид Единен 
европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), подписан с електронен 
подпис, а когато е приложимо - еЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което 
не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат 
ангажирани в изпълнението на поръчката. Изрично е указано, че съгласно чл. 67, ал. 4 
от Закона за обществени поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните 
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и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 01 април 2018 г. Единият европейски 
документ за обществени поръчки се представя задължително в електронен вид.

Във връзка с гореизложеното, участникът „Металпласт Инженеринг“ ЕООД 
следва да подаде нов ЕЕДОП, с попълнена в него изискуема информация, в 
електронен вид и подписан с електронен подпис от лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от 
ЗОП

Представеният на хартиен носител ЕЕДОП от участника е подписан от 
управителя Анелия Георгиева. При проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, 
комисията установи, че Анелия Георгиева е лицето по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с 
чл. 40, ал. 1, т. 3, предложение второ от ППЗОП. За нея е посочена изискуемата 
информация в Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел Б: Информация 
за представителите на икономическия оператор #1 от ЕЕДОП.

На въпрос със съдържание - „Икономическият оператор участва ли в процедурата 
за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори?“ от Част 
II: Информация за икономическия оператор, Раздел А: Информация за икономическия 
оператор, участникът е дал отговор „Не“.

В Част II Информация за икономическия оператор, Раздел В: Информация 
относно използването на капацитета на други субекти участникът е декларирал, че няма 
да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, като е 
отговорил с „Не“.

В Част II Информация за икономическия оператор, Раздел Г: Информация за 
подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва 
участникът е декларирал, че няма да ползва подизпълнител, като е отговорил с „Не“.

В Част III Основания за изключване е декларирано, че не са налице основанията 
за изключване, посочени 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“.

В част III, раздел „Г: Специфични национални основания за изключване“ 
участникът не е посочил отговор относно това дали по отношение на него се прилагат 
специфичните национални основания за изключване.

На стр. 30 от документацията за обществена поръчка, в част „Деклариране на 
лично състояние чрез Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)“, е 
посочено, че: В Част III, Раздел Г „Специфични национални основания за 
изключване“ се декларира:

• липсата или наличието на присъди за следните престъпления, които имат 
характер на национално основание за изключване:
- Кражба, грабеж, присвоявания - по чл. 194 - 208 от НК;

• - Изнудване, вещно укривателство, унищожаване и повреждане, злоупотреба
на доверие - по чл. 213 а - 217 от НК;
- Общи стопански престъпления, престъпления против кредиторите, 
престъпления в отделни стопански отрасли, престъпления против 
митническия режим, престъпления против паричната и кредитната 
система - по чл. 219 - 252 от НК;
- Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната 
системи-no чл. 254а -255а от НК и чл. 256-260 НК.

• липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП за 
следните нарушения:
- нарушенията по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, 
ал. 3 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на 8



компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен и
- нарушенията по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата 
мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен 
орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 
установен.

• липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС

В случаите по чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС наличието на 
изключение по чл. 4 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС се посочва в полето относно 
инициирани мерки за реабилитиране.

• липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество

• липсата на свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП между
участници в конкретната процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП).

Във връзка с горното, комисията установи липса на информация, посочена от 
участника в Част III, Раздел Г „Специфични национални основания за изключване“ от 
ЕЕДОП, поради което същият следва да представи нов еЕЕДОП, като попълни 
отговора си в раздела.

1.2. Критерии за подбор

1.2.1. Участникът е декларирал в Част IV, раздел А „Годност“ от ЕЕДОП, че е 
вписан в Централния професионален регистър на строителя, като е посочил № на 
удостоверение за вписване- Удостоверение № I- TV 018211 за първа група строежи. 
Комисията направи проверка в Централния професионален регистър на строителя и 
установи, че „Металпласт Инженеринг“ ЕООД е вписан в него за първа група строежи 
от втора до пета категория с Протокол № 1100/22.02.2018 г.

Посочената информация следва да се съдържа в еЕЕДОП, подписан с 
електронен подпис от лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП.

1.2.2. Комисията констатира, че посочената информация в Част IV, Раздел В 
Технически и професионални способности, подраздел 1а) „Само за обществените 
поръчки за строителство“ от ЕЕДОП е пълна. Участникът е декларирал четири 
изпълнени строителства с предмет, идентичен или сходен е този на настоящата 
обществена поръчка, за последните 5 години, като е посочил описание, суми, дати, 
получатели за всяка от дейностите, както и че разполага с удостоверения за добро 
изпълнение за посочените строителства.

Посочената информация следва да се съдържа в еЕЕДОП, подписан с 
електронен подпис от лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП.

1.2.3. В Част IV, Раздел В, подраздел 6) „Образователна и професионална 
квалификация“ участникът е посочил данни за осем лица, които ще бъдат ангажирани в 
изпълнението на поръчката, сред които:

- едно лице- магистър- строителен инженер по част конструктивна, специалност 
„Промишлено и гражданско строителство“ и професионален опит- 25 години, 
притежаващ удостоверение за пълна проектантска правоспособност;

- едно лице- технически ръководител, отговарящо на изискванията на чл. 163а, ал. 
4 от ЗУТ, притежаващо професионален опит - 14 години;
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- едно лице- специалист по здравословни и безопасни условия на труд, 
притежаващо удостоверение от за завършено обучение за „координатор по безопасност 
и здраве в строителството“. Посочени са номерът и датата на издаване на 
удостоверението, като е приложено и копие от същото. Посочен е и професионалният 
опит на лицето- 5 години.

Посочената информация следва да се съдържа в еЕЕДОП, подписан с 
електронен подпис от лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП.

1.2.4. В Част IV, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за 
екологично управление“ от ЕЕДОП участникът е декларирал, че притежава изисканите 
от възложителя:

- система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 
9001:2015 за дейностите- проектиране, производство, продажба и монтаж на 
съоръжения, конструкции, елементи за площадки за игра, метални конструкции, парково 
оборудване, фитнес уреди и изделия от стъклонапълнени пластмаси; проектиране и 
изграждане на детски, спортни, фитнес, стрийт фитнес площадки за игра и паркове и 
места за отдих; строителство, строително- ремонтни работи. Представено е и копие от 
посочения сертификат.

- система за управление на околната среда, съответстваща на стандарт БДС EN 
ISO 14001:2015 за дейностите- проектиране, производство, продажба и монтаж на 
съоръжения, конструкции, елементи за площадки за игра, метални конструкции, парково 
оборудване, фитнес уреди и изделия от стъклонапълнени пластмаси; проектиране и 
изграждане на детски, спортни, фитнес, стрийт фитнес площадки за игра и паркове и 
места за отдих; строителство, строително- ремонтни работи. Представено е и копие от 
посочения сертификат.

Посочената информация следва да се съдържа в еЕЕДОП, подписан с 
електронен подпис от лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП.

3. За оферта с вх. № 53-3127-1/ 22.05.2020 г. от 15:17 ч. на „АС- СТРОЙ“ 
ЕООД, ЕИК: 117623848, със седалище и адрес на управление- гр. Русе, п. к. 7000, ул. 
„Петко Д. Петков“ № 8, вх. А, тел.: 0888253929, e-mail: asstroi@abv.bg, лице за 
контакт: Светозар Стефанов.

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, 
комисията констатира следното:

1.1. Лично състояние

Участникът е представил еЕЕДОП (в pdf формат), подписан с електронен подпис 
от управителя Светозар Стефанов. При проверка в Търговски регистър и регистър на 
ЮЛНЦ, комисията установи, че Светозар Стефанов е лицето по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във 
връзка с чл. 40, ал. 1, т. 3, предложение второ от ППЗОП. За него е посочена изискуемата 
информация в Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел Б: Информация 
за представителите на икономическия оператор #1 от еЕЕДОП. От посочения в 
заявлението за участие и в техническото предложение единен граждански номер на 
управителя- Светозар Стефанов, се установява реалната година на раждане на същия, 
поради което комисията няма да изисква поправка на информацията, посочена в Раздел 
Б от еЕЕДОП относно година на раждане на управителя, записана като „2020 година“.

На въпрос със съдържание - „Икономическият оператор участва ли в процедурата 
за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори?“ от Част 
II: Информация за икономическия оператор, Раздел А: Информация за икономическия 
оператор, участникът е дал отговор „Не“.
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В Част II Информация за икономическия оператор, Раздел В: Информация 
относно използването на капацитета на други субекти участникът е декларирал, че няма 
да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, като е 
отговорил с „Не“.

В Част II Информация за икономическия оператор, Раздел Г: Информация за 
подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва 
участникът е декларирал, че няма да ползва подизпълнител, като е отговорил с „Не“.

В Част III Основания за изключване е декларирано, че не са налице основанията 
за изключване, посочени 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“.

1.2. Критерии за подбор

1.2.1. Участникът е декларирал в Част IV, раздел А „Годност“ от еЕЕДОП, че е 
вписан в Централния професионален регистър на строителя, като е посочил номер на 
Удостоверение за вписване - № I- TV 013321. Комисията направи проверка в Централния 
професионален регистър на строителя и установи, че „АС- СТРОЙ“ ЕООД е вписано в 
него с Протокол № 0640 от 22.05.2014 г. за първа група строежи от трета до пета 
категория.

1.2.2. Комисията констатира, че посочената информация в Част IV, Раздел В 
Технически и професионални способности, подраздел „Само за обществените поръчки 
за строителство“ от еЕЕДОП е пълна. Участникът е декларирал шест изпълнени 
строителства с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка, 
за последните 5 години, като е посочил описание, суми, начални и крайни дати и 
получатели за всяка от дейностите.

1.2.3. В Част IV, Раздел В, подраздел „Образователна и професионална 
квалификация“ от еЕЕДОП участникът е посочил данни за три лица, които ще бъдат 
ангажирани в изпълнението на поръчката, както следва:

- едно лице - архитект, притежаващ удостоверение за проектантска 
правоспособност, с професионален опит над 9 години;

- едно лице - технически ръководител, отговарящо на изискванията на чл. 163а, 
ал. 4 от ЗУТ, притежаващо професионален опит над 25 години;

- едно лице - специалист по здравословни и безопасни условия на труд, за което 
са посочени номера и дати на удостоверения за завършен курс „координатор по 
безопасност и здраве“. Посочен е и професионалният опит на лицето- 9 години.

1.2.4. В Част IV, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за 
екологично управление“ от еЕЕДОП участникът е декларирал, че притежава изисканите 
от възложителя:

- система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 
9001:2015 за дейностите, свързани с производство на метални конструкции за детски 
съоръжения, спортни площадки, врати, сейфове и каси, банки, пазари и улично 
оборудване; строително-монтажни дейности на обекти.

- система за управление на околната среда, съответстваща на стандарт БДС EN 
ISO 14001:2015 за дейностите, свързани с производство на метални конструкции за 
детски съоръжения, спортни площадки, врати, сейфове и каси, банки, пазари и улично 
оборудване; строително-монтажни дейности на обекти.
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Във връзка с гореизложеното комисията единодушно прие, че посочената 
информация в еЕЕДОП на участника „АС- СТРОЙ“ ЕООД относно личното 
състояние и критериите за подбор е пълна и в съответствие с изискванията на 
Възложителя. Комисията единодушно приема, че участникът отговаря на 
изискванията за лично състояние и е налице съответствие с критериите за подбор.

****

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 
еЕЕДОП 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. 
Възможността по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП се прилага и за подизпълнителите и третите 
лица, посочени от участниците, ако има такива. Участник може да замени подизпълнител 
или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят 
на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото 
предложение.

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, 
ал. 1, т. 1,2 и 7 от ЗОП, новият еЕЕДОП 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.

Съгласно чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията уведомява участниците, като им 
изпраща протокола 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, участниците следва да се съобразят с 
последната дата за постъпване на отговора.

Допълнително изисканите документи 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 запечатана непрозрачна 
опаковка, върху която освен идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, 
телефон, факс и e-mail, се изписва:

ОТГОВОР

На писмо с изх. №............................. /................ г.
До Зорница Кънчева- Миладинова- Началник на Отдел „Околна среда“ в Община Велико 
Търново, Председател на комисията, определена от Кмета на Община Велико Търново 
по обществена поръчка с предмет: „Изграждане на нови и основно обновяване на 
съществуващи площадки за игра на открито”

От участник:................................................................. ЕИК............................................................
Адрес за кореспонденция: град:.......................................Пощенски код................................
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Улица............................................................................................... , вх. ет.......
Телефон:...............................................факс:..............................................................................
Електронна поща................................................................................................................. .............
Лице за контакти:............................................................................................................... . . ............

ДА СЕ ОТВОРИ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Комисията приключи работа в 15:30 часа и насрочи следващо заседание след 
получаване на отговори от 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 изпратен на участниците в деня на публикуването му на профила на 
купувача на Община Велико Търново.

КОМИСИЯ в състав: _

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...... ...................................
Зорница Кънчева - МилаФинова - Началник на Отдел „Околна среда“ в Община Велико 
Търново ' I

И ЧЛЕНОВЕ:
Сv ................................................................................................... ....................

Нели Любенова - Главен експерт в Отдел „Околна среда“ в Община Велико Търново 
/ J

Василена Ееоргиева - младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки“ в Община 
Велико Търново
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