ПРОТОКОЛ № 1
Днес 26.07.2016г. 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, започна 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. Мирослава Цонева - главен експерт в отдел ОС в Община Велико Търново;
На заседанието на комисията присъстваха представители на участниците, съгласно протокол за
присъствие.
Комисията по чл. 103, ал. 1 ЗОП започна работа след получаване на представените оферти и
протокола по чл. 48, ал. 6 ППЗОП Членовете на комисията представиха декларации по чл. 103,
ал. 2 и чл. 51, ал.8 ЗОП след получаване на списъка с участниците.
В изпълнение на Чл. 54.ППЗОП:
Получените оферти се отвориха на публично заседание, на което присъстваха упълномощени
представители на участниците, съгласно протокол за присъствие.
Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и
оповести тяхното съдържание и провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“.
Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис
„Предлагани ценови параметри“.
Комисията предложи по един от присъстващите представители на другите участници да
подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.
Публичната част от заседанието на комисията приключи.

Комисията пристъпи към разглеждане на
участниците и установи следното:

документите, съдържащи се в опаковката на

I. Оферта c 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
Съдържа следните документи:
1. Образец № 7 на ЕЕДОП,подписан и подпечатан от участника
2. Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици - образец №8, подписана и подпечатана от участника;
3. Декларация във връзка с чл. 101, ал.11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т.4 от ЗОП - образец
№ 9 , подписана и подпечатана от участника;
4. Образец №4 Предложение за изпълнение на поръчката - подписан и подпечатан от
участника;
5. Обяснителна записка с методология на работа - подписна и подпечатана от участника;
6. Образец № 3 на декларация за обстоятелствата по чл. 39, ал.З, т.1, б.“в“ - „д“ от ППЗОП
- подписана и подпечатана от участника;
7. Други документи, по преценка на участника;
8. Опис на представените документи - подписан и подпечатан от участника.
9. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“
10. Диск.

11. 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
Борисов
Съдържа следните документи:
1. Образец № 7 на ЕЕДОП,подписан от участника, без печат;
2. Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици - образец №8, подписана от участника, без печат;
3. Декларация във връзка с чл. 101, ал.11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т.4 от ЗОП - образец
№ 9 , подписана от участника, без печат;
4. Образец №4 Предложение за изпълнение на поръчката - подписан и подпечатан от
участника;
5. Обяснителна записка с методология на работа - подписна и подпечатана от участника;
6. Образец № 3 на декларация за обстоятелствата по чл. 39, ал.З, т.1, б.“в“ - „д“ от ППЗОП
- подписана и подпечатана от участника;
7. Други документи, по преценка на участника;
8. Опис на представените документи - подписан от участника, без печат;

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

9. Плик с надпис „ Предлагани ценови параметри“
10. Диск

Комисията приключи работа в 15.30 часа
Настоящия протокол се състави в два еднообразни екземпляра.
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