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КМЕТ Н АЧкй^Н А^
ВЕЛИКО ТЪ^РНОЙО:

(ДАНИЕЛ ПАНОВ)

V/

ПРОТОКОЛ № 1

Днес, 04.06.2015 г. в 11:00 ч. в стая № 309 в сградата на Община Велико Търново, 
комисията от длъжностни лица по чл. 101г, ал.1 от ЗОП, назначена със Заповед № РД 22 -  
1142/25.05.2015 г. на Кмета на Община Велико Търново, със задача: да събере, разгледа и 
оцени офертите, изготвени в отговор на публична покана на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с ГО 9042110, 
започна разглеждането на постъпилите оферти във връзка с участие в обществена поръчка с 
предмет: „Валиране на спортни терени на територията на Община Велико Търново по 
заявка”

КОМИСИЯ В СЪСТАВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зорница Кънчева -  Миладинова -  Началник на отдел „Околна среда” в 
Община Велико Търново (лице с професионална компетентност, свързана с предмета на 
поръчката, съгласно чл. 101г, ал. 1 от ЗОП)

И ЧЛЕНОВЕ.
1. Явор Иванов - Старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново
2. Александър Колев -  Младши експерт в отдел „Обществени поръчки” в Община Велико 
Търново
3. Веселин Стойков -  Главен специалист в отдел „Околна среда” в Община Велико Търново 
(лице с професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката, съгласно чл. 
101г, ал. 1 от ЗОП)
4. Петко Павлов -  Управител ОП „Спортни имоти и прояви”- Велико Търново 

РЕДЕРВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ:
1 .инж. Динко Кечев -  Директор на дирекция СУТ в Община Велико Търново 
2. инж. Цанко Бояджиев -  Началник на отдел ТИ в Община Велико Търново

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
1. Олга Петърчева - Началник на отдел „Правно осигуряване”, дирекция „Правна” в Община 
В. Търново;
2. Даниела Владимирова -  Главен юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване”, дирекция 
„Правна” в Община Велико Търново;
3. Мариана Варнева -  Старши юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване”, дирекция 
„Правна” в Община Велико Търново;
4. Русанка Александрова -  Главен юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване”, дирекция 
„Правна” в Община Велико Търново;
5. Николина Христова -  Старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново
6. Нели Любенова - Младши експерт в отдел „Околна среда” в Община Велико Търново
7. инж. Цанко Бояджиев -  Началник на отдел „Техническа инфраструктура” в Община 
Велико Търново
8. инж. Ивайло Дачев -  Главен експерт в отдел ТИ в Община Велико Търново
9. Кристина Димитрова - Технически сътрудник отдел „АТО" Община В.Търново;
10. Мая Тодорова - Технически сътрудник в отдел „АТО” в Община Велико Търново;
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преди започване на работа, подписа декларации по чл. 35, ал. 1,т.1, т.2, т.З и чл. 35, ал.2 от 
ЗОП.

Комисията пристъпи към отваряне, разглеждане и оценка на офертите, 
постъпили в отговор на публична покана на възложителя. Постъпила е една оферта, 
събрани чрез изпращане на публична покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно чл. 1016, ал. 
2 от ЗОП, както следва:

I. Оферта с вход. № 5300 -  3366/03.06.2015 г. от 15:23 часа на „ПЪТСТРОЙ 2001” ООД, 
гр. Велико Търново, ул. „Освобождение” № 33, вх. А, тел: 062/63 44 07; 0888 310 925, 
факс: 062/63 44 07, е-таП: раШго1_2001@аЬу.Ъ§, съдържа:

1. Съдържание на документите съдържащи се в офертата;
2. Образец № 1 Административни сведения -  попълнени, подписани и подпечатани;
3. Образец № 2 Техническо предложение -  съдържащо обяснителна записка -  6 стр. -  

подписано и подпечатано;
3. Образец № 3 Ценово предложение:

- предлагана цена за валирана площ -  25 лв./дка
- предлагана цена за аериране -  58,40 лв./дка

4. Калкулации за валиране на тревна площ с валяк;
5. Калкулация за аериране на тревни площи;
6. Заверено копие на карта за идентификация по Булстат;
7. Заверено копие на удостоверение за данъчна регистрация;
8. Образец № 4 Декларация за наличното техническо оборудване -  подписана и 

подпечатана;
9. Образец № 5 Декларация списък на служителите/експертите, които участникът ще 

използва за изпълнение на обществената поръчка, с посочване на образованието, 
професионалната квалификация на участника и/или ръководните му служители, включително 
на лицата, които отговарят за извършването на услугата - съдържаща пет служителя/ 
експерти, подписана и подпечатана;

10. Заверени копия на документи /сертификат и удостоверение/ на лица посочени в 
Списъкът на служителите по т.9 -  6 бр.

11. Образец № 6 Декларация за приемане на условията на проекта на договор -  2 бр., 
подписана и подпечатана от Румен Йорданов Иванов и Йордан Иванов Маринов -

* управители;
12. Образец № 7 Декларация относно липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП 

-  2 бр., подписана и подпечатана от Румен Йорданов Иванов и Йордан Иванов Маринов - 
управители;

Констатации относно оферта с вход. № 5300 -  3366/03.06.2015 г. от 15:23 часа на 
„ПЪТСТРОЙ 2001” ООД, гр. Велико Търново, ул. „Освобождение” № 33, вх. А, тел: 
062/63 44 07; 0888 310 925, факс: 062/63 44 07, е-таП: раШгчн_2001@аЪу.Ъ§:

I. Съгласно посоченото в публичната покана, раздел „Допълнителна информация”, т. 4, 
Декларация за наличното техническо оборудване (съгласно образец). Декларираната техника 
трябва да е на разположение на участника за изпълнението на услугата и да е подходяща за 
изпълнението й, съгласно техническите условия. Участниците доказват наличната 
техника със заверени копия на регистрационни талони или с други документи, 
удостоверяващи собствеността или с договори за наем или с други подходящи 
документи /фактури за закупуване, инвентарен опис, договори за лизинг/. Мин. изискване 
към т. 4: наличие на минимум 1 бр. валяк от 1 тон до 1,5 тона (пътно-строителна 
техника).



В офертата си участникът не е представил към Декларацията за наличното техническо 
оборудване -  образец № 4, доказателства за декларираната налична техника:

1. Валяк ВОМАО -  1т. -  1 бр.
2. Валяк -  1,3 т. -  1 бр.
3. Валяк ВЕКРОШЗ -  Зт. -  1 бр.
4. Форд -  самосвал -  1 бр.
5. Фолксваген -  бус -  1бр.

Във връзка с това комисията решава да изиска от участника да представи 
доказателства за декларираната налична техника със заверени копия на регистрационни 
талони или с други документи, удостоверяващи собствеността или с договори за наем или с 
други подходящи документи/фактури за закупуване, инвентарен опис, договори за лизинг.

Комисията определя срок от 3 (три) работни дни от получаването на писмото за 
представяне на липсващите документи. Участникът няма право да представя други документи 
освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на 
комисията. Неотстраняване на несъответствията или непредставявянето на изискуемите 
документи ще има за своя последица отстраняване на участника.

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра.

Комисията приключи работа в 11:50 часа.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.........̂ 4 ^ ........................................................................................................
/Зорница Кънчева - Мдладинова - Началник на отдел „Околна среда” в Община В.Търново/

И ЧЛЕНОВЕ:

/Явор Иванов - Старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново/

/Александър Колев -  Младши експерт в отдел Обществени поръчки” в Община В.Търново/

и /  I

/Веселин Стойков И л .  специалист в отде^О колна^еда” в Община Велико Търново/

/Петко Павлов -  Управител ОП „Спортни имоти и прояви”- Велико Търново/
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