ПРОТОКОЛ № 2

Днес 28.07.2016г. г. в 14:00 ч. в сградата на Община Велико Търново Комисията
по чл.51, ал.1 ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед №РД
22 - 1492//26.07.2016г. на Кмета на Община Велико Търново, изм. Заповед № 22 1498/28.07.2016г. на Кмета на Община Велико Търново продължи разглеждането на
офертите, постъпили във връзка с участие в обществена поръчка, чрез провеждане на
публично състезание с предмет: „Експлоатация и поддържане на депо за земни
маси и строителни отпадъци в землището на село Леденик, Община Велико
Търново”, с уникален номер 00073-2016-0025 в регистъра на АОП и публикувано
обявление № 738530 от дата 30.06.2016 г.

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев - директор на дирекция СУТ в Община Велико
Търново;
И ЧЛЕНОВЕ:
1. Николина Ангелова - старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново;
2. Веселин Стойков - главен специалист в отдел ОС в Община Велико Търново;
3. Стойна Младенова - главен специалист - инспекторат в Община Велико Търново;
4. Нели Любенова - главен експерт в отдел ОС в Община Велико Търново;

В изпълнение на чл. 54, ал.7 ППОЗП Комисията пристъпи към разглеждане на
документите по чл. 39, ал. 2 за съответствие с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор, поставени от възложителя, и състави настоящия протокол с

Констатации относно липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с
изискванията към личното състояние или критериите за подбор
I. Относно оферта с вх.№ 5300-1433-24/25.07.2016г. 16:08ч. на ЕТ „Надежда Надежда Христова“ , ЕИК 814211360, адрес за кореспонденция :гр.Велико
Търново, п.к 5000, ул.“Моско Москов“ №17, ет.2, тел. +359887784648,
електронна поща: n_transport@abv.bg, лице за контакт: Надежда Христова.
В Образец № 7 на ЕЕДОП, подписан и подпечатан от участника - комисията
констатира, че в Раздел В, т.1 б от ЕЕДОП информацията е представена със следните
несъответствия и фактически грешки:

1. Относно договор с община Габрово от 25.05.2015г, е посочена сума от
63 456, 75лв. Комисията установи, че има несъответствие със сумата по
приложените копия на фактури, която е 63 815, 35 лв.
2. Относно договор с община Горна Оряховица от дата 30.06.2015г.всички
посочени дати са грешни в частта отнасяща се за годината на
документираното събитие. В образеца е записано, че събитията са се случили
през 2016г., но тъй като обхвата на периода е през месец септември, се касае
за фактическа грешка при изписването, защото в приложените копия на
фактури е посочена 2015г.
И. Относно оферта с вх.№ 5300-14671-1/25.07.2016г. 16:56ч. на „БЕК - 1“ЕООД,
ЕИК 104695988, адрес за кореспонденция :гр.Велико Търново, п.к 5000,
ул.“Магистрална“ № 5, тел. 0886 530540, 0888 475750, електронна поща:
bek_l@abv.bg, лице за контакт: Борислав Димитров Борисов
1. Образец №1 на опис на представените документи - подписан от участника, без
печат.
2. В Образец № 7 на ЕЕДОП, подписан от участника- комисията констатира, че:
в Раздел В, т.1 б от ЕЕДОП информацията е представена със следните
несъответствия и фактически грешки: Относно договор за подизпълнение
от дата 24.04.2015г. в ЕЕДОП е посочена сума от 66 000 лв. Комисията
установи, че има несъответствие със сумата, която е посочена в
приложеното доказателство - удостоверение изх.№ 31/11.05.2016г., която
е 61 658, 24 лв.
В раздели В и Г на част II от ЕЕДОП, участникът е посочил, че няма да
използва чужд капацитет и съответно подизпълнители, докато в част IV,
Раздел В, т.6 от ЕЕДОП , т.“а“ и т. „б“ са посочени лица, които са на
длъжност не при участника, а при други лица. Съгласно чл. 67, ал.2 от
ЗОП Когато кандидатът или участникът е посочил, че ще използва
капацитета на трети лица за доказване на съответствието с
критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от
тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията
по чл. 6 7 ал. 1 ЗОП.

В изпълнение на чл. 54, ал.9 ППОЗП срок от 5 работни дни от получаването на
протокола по ал. 7 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 допълнена
информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и
обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или
заявления за участие.

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. Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът свършва в
следващият присъствен ден.
Участниците депозират отговорите по настоящия протокол по реда на приемане
на офертите в „Общински център за услуги и информация на граждани”, в сградата на
Община Велико Търново на адрес: град Велико Търново, пл. „Майка България” №2.
Информацията се представя в запечатана, непрозрачна опаковка. Върху същата се
посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, е mail: (ако има такъв), предметът на обществената поръчка. Информацията се адресира
до председателя на комисията с посочване „в отговор на писмо и изходящ номер на
прилежното писмо за изпращане на настоящия протокол”.
Комисията приключи работа в 15.30 часа и насрочи следващо заседание след
получаване на отговорите на участниците по констатациите в настоящия протокол.
Настоящия протокол се състави в два еднообразни екземпляра.
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инж. ДинкоДСечей''1- директор надирекция СУТ в Община Велико Търново;
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Николина Ангелова - старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново;
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"Веселин Стойков - главен специалист в отдел ОС в Община Велико Търново;

Стойна Младенова - главен специалист - инспекторат в Община Велико Търново;

Нели Любенова - старши експерт в отдел ОС в Община Велико Търново;

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

