
ПРОТОКОЛ № 1

Днес на дата 03.08.2016г. в 13:30 часа в сградата на Община Велико Търново в 
стая 302, Комисията по чл. 103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с 
чл.51, ал.1 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки, назначена 
със Заповед № РД 22-1550/03.08.2016г. 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: „Поддържане/превантивно, текущо и 
аварийно- възстановителни работи при аварийни ситуации/, основен ремонт 
/рехабилитация/, реконструкция и ново строителство на улици и тротоари в 
населените места и общински пътища на територията на Община Велико 
Търново, стопанисвани от Община Велико Търново.”, с уникален номер 00073- 
2016-0023 в регистъра на АОП и публикувано обявление от дата 24.06.2016 г. с ID 
737412 в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на 
купувача на Община Велико Търново https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na- 
kupuvacha/421/.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. Георги Камарашев Заместник - кмет „Устройство на 
територията и развитието” на Община Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:

1. инж. Динко Кечев -  Директор на дирекция „Строителство и устройство на 
територията” в Община Велико Търново;
2. Надя Петрова Директор Дирекция „Общинска собственост и обществени поръчки”;
3. Даниела Данчева - Началник отдел „Бюджет”;
4. Русанка Александрова -  Главен юрисконсулт отдел „Правно осигуряване”;
5. инж. Ивайло Дачев - Главен експерт „Техническа инфраструктура”;
6. инж. Свилен Димитров от “ИНВЕСТСТРОЙ 92” ЕООД;
7. инж. Сергей Стойков от “ИНВЕСТСТРОЙ 92” -ЕООД;
8. Даниел Дончев - Младши експерт отдел „Устройство на територията”.

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 
ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП, неразделна част от настоящият протокол.

На заседанието на комисията присъстват:
- Магбуле Мехмедова, с пълномощно от Юлиян Николов, в качеството му на 

Управител на „ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН” ЕООД.
- Атанаска Михайлова, с пълномощно от инж. Филип Маринов и инж. Румен 

Игнатов, в качеството им на изпълнителни директори на „ПЪТНИ СТРОЕЖИ- 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО” АД.

- Здравка Маслянкова журналист на областен всекидневник “Янтра днес”.

Г-жа Надя Петрова Директор Дирекция „Общинска собственост и обществени 
поръчки”, изчете Заповед РД 22-1550/03.08.2016г., представи комисията и оповести 
нейните задачи:
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„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. Комисията 
да класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително 
обявените от възложителя условия. Комисията да проведе заседание на дата 
03.08.2016г. от 13:30 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 процедурата”.

Комисията започна да отваря офертите по реда на тяхното постъпване в 
присъствието на представители на участниците. При отваряне на офертите стриктно се 
приложи чл. 54, ал.З, ал.4, ал.5 от ППЗОП.

Комисията отвори по реда на постъпване на офертите- запечатаните непрозрачни 
опаковки и оповести тяхното съдържание, като се извърши проверка за наличието на 
отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри” във всяка оферта. Трима от 
членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри” на всяка от постъпилите оферти. Техническото 
предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” от всяка от офертите 
се подписаха и от конкурентен представител на участниците.

При подписване на техническото предложение на „ПОЛИТРЕЙД, 
КЪНСТРЪКШЪН” ЕООД, от Атанаска Михайлова, с пълномощно от инж. Филип 
Маринов и инж. Румен Игнатов, като представител на конкурентен участник „ПЪТНИ 
СТРОЕЖИ- ВЕЛИКО ТЪРНОВО” АД, същата установи и уведоми комисията, че на 
стр.93-94 не се съдържа текст. Магбуле Мехмедова, присъстващ
представител на „ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН” ЕООД уведоми комисията, че става 
въпрос за технически пропуск при разпечатване на информацията. Комисията уведоми 
присъстващите представители на участниците, че констатираното обстоятелство ще 
бъде протоколирано. При отваряне на офертата на „Пътно строителство” АД от инж. 
Кечев, поради начина на опаковането й, беше съвсем леко срязан Плик „Предлагани 
ценови параметри” без да се създава възможност за узнаване на информация в същия. 
Комисията в присъствието на представителите на участниците незабавно затвори 
Плик „Предлагани ценови параметри” в друг плик, който също се подписа от трима от 
членовете на комисията и от конкурентен участник, за удостоверяване на 
обстоятелството по- горе и запазване на поверителността.

Комисията в съответствие с чл. 54, ал.З от ППЗОП оповести съдържането на 
офертите, както следва:

I. Оферта с вх. № 53-83-2/01.08.2016г. от 12:06 ч. на „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" 
АД ЕИК: 124000579, адрес за кореспонденция: град Добрич, ПК 9300, ул. „Отец 
Паисий”, № 15 телефон: 058/60 14 41; факс: 058/601771; електронна поща за 
кореспонденция: office@roadco-bg.com. Лице за контакти инж. Валентин
Зеленченко.
Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри”, запечатан и непрозрачен и 
зелен класьор с документи и информация, както следва:
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- Заглавна страница;
- Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от инж. 
Валентин Зеленченко- Изпълнителен директор по Образец № 1, стр.1-4;
- Информация, съгласно чл. 44, ал.1 от ППЗОП относно правно-организационната 
форма, под която се осъществява дейността, както и списък на задължени лица по 
смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП - образец № 2, подписан и подпечатан от инж. 
Валентин Зеленченко- Изпълнителен директор, стр.5-6;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП), подписан и подпечатан от инж. Валентин Зеленченко- Изпълнителен 
директор, стр.7- стр.29;
- Удостоверение от Камарата на строителите с талон, заверено копие, стр. 30;
- Застрахователна полица, заверено копие, стр. 31-32;
- Финансов отчет към 31 декември 2015 с приложения, стр. 33-71, заверени копия;
- Финансов отчет към 31 декември 2014 с приложения, стр. 72-110 , заверени копия;
- Финансов отчет към 31 декември 2013 с приложения, стр. 111-152, заверени копия;
- Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката по чл. 62, ал.1, т.4 от 
ЗОП за последните 3 (три) приключили финансови години, подписана и подпечатана 
от инж. Валентин Зеленченко- Изпълнителен директор, стр. 153;
- 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 № 4, подписана и подпечатана от инж. Валентин Зеленченко- 
Изпълнителен директор, стр. 154-155;
- Декларация във връзка с чл. 101, ал.И от ЗОП във връзка с чл. 107, т.4 от ЗОП- 
Образец № 5, подписана и подпечатана от инж. Валентин Зеленченко- Изпълнителен 
директор, стр. 156;
- Образец № 6- неприложим, стр. 157-158;
- Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено 
през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, подписан и 
подпечатан от инж. Валентин Зеленченко- Изпълнителен директор, стр. 159-160;
- Удостоверения за добро изпълнение, препоръка и референция, заверени копия, стр. 
161-169;
- Заверени копия на Сертификат EN ISO 9001:2008; Сертификат EN ISO 
14001:2004+Сог. 1:2009; Сертификат BS OHSAS 18001:2007, стр. 170-172;
- Списък на технически лица, включително на тези, които отговарят за контрола на 
качеството и на лицата, които ще изпълняват строителството по чл. 64, ал.1, т.З от ЗОП 
-образец № 13, подписан и подпечатан от инж. Валентин Зеленченко- Изпълнителен 
директор, стр. 173-177;

Списък с имената, професионална квалификация на персонала на 
участника,отговорни за изпълнение на обществената поръчка, подписан и подпечатан 
от инж. Валентин Зеленченко- Изпълнителен директор, стр. 178;
- Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще 
бъдат използвани за изпълнение на поръчката съгласно чл. 64, ал.1, т.9 от ЗОП по 
образец № 14, подписана и подпечатана от инж. Валентин Зеленченко- Изпълнителен 
директор, стр. 179- 181;
-Документи удостоверяващи собствеността: свидетелства за регистрации; разпечатани 
извадки инвентарна книга на дълготрайните активи, заверени копия, стр. 182-210;
- Образец № 7 Техническо предложение по чл. 39, ал.З, т.1 от ППЗОП -  стр. 211;
- Електронен носител;
- Пълномощно № 12/21.04.2016г., нотариално заверен препис- стр. 212;
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- Образец № 8 Предложение за изпълнение на поръчката по чл. 39, ал.3(„б”) -  стр.213- 
486;

Декларация, че след сключване на договора участникът ще предостави на 
възложителя доказателства за наличието на осигурена за изпълнението собствена или 
ползвана на друго валидно правно основание асфалтова база и кариера за добив на 
инертни материали или наличието на договор за доставка на асфалтови смеси и 
инертни материали, със срок не по -  кратък от срока за изпълнение на настоящата 
поръчка. / стр. 487/;
- Декларация, че след сключване на договора, участникът ще представи на възложителя 
доказателства за осигурена за изпълнението собствена акредитирана строителна 
лаборатория; / стр.488/;
- Сертификат за акредитация на фирмена пътна лаборатория -  стр. 489;
- Декларация, че след сключване на договора, участникът ще представи на възложителя 
доказателства за разполагане със собствени или ползвани на друго правно основание 
гаражна площ за престой на механизацията и сервизна база за ремонта й. / стр. 490/.

II. Оферта с вх. №53-305-1/01.08.2016г. от 13:37 от "ПСТ Груп" ЕАД, с ЕИК: 
831928535 с адрес за кореспонденция: град София, ПК 1517, ул. „Бесарабия”, № 
114, телефон 02/945 29 96; факс: 02/945 04 96; електронна поща: pst@pst.bg; лице за 
контакт Боряна Долапчиева.

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри”, запечатан и непрозрачен и 
зелен класьор с документи и информация, както следва:

- Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от Боряна 
Долапчиева, в качеството й на пълномощник по Образец № 1, стр. 1-4;
- Информация, съгласно чл. 44, ал.1 от ППЗОП относно правно-организационната 
форма, под която се осъществява дейността, както и списък на задължени лица по 
смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП - образец № 2, подписан и подпечатан от Боряна 
Долапчиева, в качеството й на пълномощник, стр.5-7;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП), подписан и подпечатан, стр.8- стр.32;
- 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 № 4, подписана и подпечатана от Камен Кичев- Изпълнителен 
директор, стр. 33-34;
- Декларация във връзка е чл. 101, ал.11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т.4 от ЗОП- 
Образец № 5, подписана и подпечатана от Камен Кичев- Изпълнителен директор, стр. 
35;

- Образец № 7 Техническо предложение по чл. 39, ал.З, т.1 от ППЗОП -  стр.36;
- Електронен носител;
- Пълномощно, нотариално заверен препис- стр.37;
- Образец № 8 Предложение за изпълнение на поръчката по чл. 39, ал.3(„б”) -  стр.39- 
491;

Декларация, че след сключване на договора участникът ще предостави на 
възложителя доказателства за наличието на договор за доставка на асфалтови смеси и 
инертни материали, със срок не по -  кратък от срока за изпълнение на настоящата 
поръчка. / стр. 492/;
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- Декларация, че след сключване на договора, участникът ще представи на възложителя 
доказателства за осигурена за изпълнението собствена акредитирана строителна 
лаборатория, както и наета акредитирана строителна лаборатория / стр.493/;
- Декларация, че след сключване на договора, участника ще представи на възложителя 
доказателства за ползвани на основание договор за наем гаражна площ за престой на 
механизацията и сервизна база за ремонта- стр. 494;
- Декларация, че след сключване на договор ще бъдат представени на възложителя 
доказателства за осигуряване на разполагането е покрит склад за материали, площадка 
за материали / стр. 495/;
- Декларация, че в случай, че участникът бъде избран за изпълнител ще поддържа 
възможности, достатъчни за осигуряване на необходимите строителни материали и 
продукти, в количества и с качество, необходими за изпълнение на обществената 
поръчка, в съответствие с изискванията на Наредба за съществените изисквания към 
строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и „Техническа 
спецификация” на АПИ /актуална към датата на изпълнението/, в това число 
осигуряване на асфалтови смеси- не по- малко от 2 000 т. на година- стр. 496.

- Удостоверение от Камарата на строителите с талон, заверено копие, стр.497;
- Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката по чл. 62, ал.1, т.4 от 
ЗОП за последните 3 (три) приключили финансови години, подписана и подпечатана 
от Боряна Долапчиева, в качеството й на пълномощник, стр.498-499;
- Финансов отчет към 31 декември 2015 с приложения; финансов отчет към 31 
декември 2014 с приложения; финансов отчет към 31 декември 2013 с приложения, 
заверени копия, стр. 500- 529;
- Застрахователна полица, заверено копие, стр. 530-531;
- Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено 
през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, подписан и 
подпечатан от Боряна Долапчиева, в качеството й на пълномощник, стр. 532-533;
- Удостоверения за добро изпълнение, заверени копия, стр. 534-538;
- Заверени копия на Сертификат EN ISO 9001:2008; Сертификат EN ISO 14001:2004; 
Сертификат BS OHSAS 18001:2007, стр. 539-541;
- Списък на технически лица, включително на тези, които отговарят за контрола на 
качеството и на лицата, които ще изпълняват строителството по чл. 64, ал.1, т.З от ЗОП 
-образец № 13, подписан и подпечатан от Боряна Долапчиева, в качеството й на 
пълномощник, стр. 542- 548;
- Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще 
бъдат използвани за изпълнение на поръчката съгласно чл. 64, ал.1, т.9 от ЗОП по 
образец № 14, подписана и подпечатана от Боряна Долапчиева, в качеството й на 
пълномощник, стр. 549-551;
-Извлечение от инвентарна книга, стр.552;

III. Оферта на „ПЪТНИ СТРОЕЖИ- ВЕЛИКО ТЪРНОВО” АД, с ЕИК: 104693344 
с вх. № 5300-116-7/01.08.2016г. от 16:42 часа, с адрес за кореспонденция: град 
Велико Търново, ПК 5000, ул. „България”, вх. № 27; телефон: 062/61 68 11; факс: 
062/ 62 83 59; електронна поща за кореспонденция office@psvt.bg; лице за 
контакти: инж. Филип Маринов и инж. Румен Игнатов.

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри”, запечатан и непрозрачен и 
зелен класьор с документи и информация, както следва:
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- Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от инж. 
Ф.Маринов и инж. Р. Игнатов- Изпълнителни директори по Образец № 1, стр. 1-3;
- Информация, съгласно чл. 44, ал.1 от ППЗОП относно правно-организационната 
форма, под която се осъществява дейността, както и списък на задължени лица по 
смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП - образец № 2, подписан и подпечатан от инж. 
Ф.Маринов и инж. Р. Игнатов- Изпълнителни директори, стр.4-6;
- Договор за наем на машина от дата 11.07.2016г. между „ПЪТНИ СТРОЕЖИ- 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО” АД и „Пътинженерингстрой-Т” ЕАД, заверено копие, стр. 7-8;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП), подписан и подпечатан- 2 бр., стр.9- стр.50;
- 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 № 4, подписана и подпечатана от Ф.Маринов и инж. Р. Игнатов- 
Изпълнителни директори, стр. 51-52;
- 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 № 4, подписана и подпечатана от инж. Божидар Тодоров, стр. 
53-54;
- Декларации във връзка с чл. 101, ал.11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т.4 от ЗОП- 
Образец № 5, подписани и подпечатани, 3 бр., стр.55-57;

- Образец № 7 Техническо предложение по чл. 39, ал.З, т.1 от ППЗОП -  стр.58;
- Електронен носител;
- Образец № 8 Предложение за изпълнение на поръчката по чл. 39, ал.3(„б”) -  стр.59- 
156;
- Декларация, че дружеството притежава собствени асфалтови бази за производство на 
асфалтови смеси и каменни кариери за добив на инертни материали, оборудвани с 
трошачно-сортировачни инсталации./стр. 157/;
- Декларация, че след сключване на договора, участника ще представи на възложителя 
доказателства за наличието на осигурена за изпълнението собствена асфалтова база и 
кариера за добив на инертни материали и че за срока на действие на договора 
участника ще поддържа възможности, достатъчни за осигуряване на необходимите 
строителни материали и продукти, в количества и с качество, необходими за 
изпълнение на обществената поръчка, в съответствие с изискванията на Наредба за 
съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните 
продукти и „Техническа спецификация” на АПИ /актуално към датата на 
изпълнението/, както и че ще поддържа възможности, достатъчни за осигуряване на не 
по- малко от 2000 т. асфалтови смеси на година. / стр. 158/;
- Декларация, че след сключване на договора ще се представят на възложителя 
доказателства за осигурена за изпълнението собствена акредитирана строителна 
лаборатория, стр.159;

Декларация, че след сключване на договора ще представи на възложителя 
доказателства за разполагане със собствена гаражна площ за престой на механизацията 
и сервизна база за ремонта й и ще бъде осигурен покрит склад за материали, площадка 
за материали/механизация и ремонтна работилница, стр. 160;
- Декларации за експлоатационни показатели, анализни свидетелства; декларация за 
характеристиките на строителния продукт; декларации за съответствие; сертификат за 
вътрешен производствен контрол; приложение А Сертификат за вътрешен 
производствен контрол; сертификат за съответствие; сертификат №2115 /стр. 161- 223/;
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- Удостоверение от Камарата на строителите, заверено копие, стр. 224;
- Удостоверение от Камарата на строителите с талон, заверено копие, стр.225;
- Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката по чл. 62, ал.1, т.4 от 
ЗОП за последните 3 (три) приключили финансови години, подписана и подпечатана 
от Ф.Маринов и инж. Р. Игнатов- Изпълнителни директори, стр.226;
- Декларация от Ф.Маринов и инж. Р. Игнатов- Изпълнителни директори, стр. 227;
- Застрахователна полица, заверено копие, стр. 228-229;
- Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено 
през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, подписан и 
подпечатан от Ф.Маринов и инж. Р. Игнатов- Изпълнителни директори, стр. 230-231;
- Удостоверения за добро изпълнение, референции, заверени копия, стр. 232-238;
- Заверени копия на Сертификат EN ISO 9001:2008; Сертификат EN ISO 14001:2004; 
Сертификат BS OHSAS 18001:2007, стр. 239-244;
- Списък на технически лица, включително на тези, които отговарят за контрола на 
качеството и на лицата, които ще изпълняват строителството по чл. 64, ал.1, т.З от ЗОП 
-образец № 13, подписан и подпечатан от Ф.Маринов и инж. Р. Игнатов- 
Изпълнителни директори, стр. 245-247;
- Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще 
бъдат използвани за изпълнение на поръчката съгласно чл. 64, ал.1, т.9 от ЗОП по 
образец № 14, подписана и подпечатана от Ф.Маринов и инж. Р. Игнатов- 
Изпълнителни директори, стр. 248-249;

IV. Оферта от „ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН” ЕООД с вх. № 5300-18700- 
2/01.08.2016г. от 16: 49 часа., с ЕИК: 121625981; адрес за кореспонденция: град 
София, ПК 1680, ул. „Ралевица” № 98, ет.1, надпартер, телефон: 02/980 22 99; факс: 
02/986 22 36; електронна поща за кореспонденция: Mkolov.yulian@ptc-bg.com лице 
за контакти Юлиян Николов.

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри”, запечатан и непрозрачен и 
зелен класьор с документи и информация, както следва:

- Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от Юлиян 
Николов -  Управител по Образец № 1, стр. 1-2;
- Информация, съгласно чл. 44, ал.1 от ППЗОП относно правно-организационната 
форма, под която се осъществява дейността, както и списък на задължени лица по 
смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП - образец № 2, подписан и подпечатан от Юлиян 
Николов -  Управител, стр.3-4;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП), подписан и подпечатан, стр.5- стр.40;
- 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 № 4, подписана и подпечатана от Юлиян Николов -  Управител, 
стр. 41-42;
- Декларация във връзка с чл. 101, ал.11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т.4 от ЗОП- 
Образец № 5, подписана и подпечатана от Юлиян Николов -  Управител, стр.43;
- Застрахователна полица, заверено копие, стр.44;
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- Декларация за поддържане във валидност на застраховката, оригинал, подписана и 
подпечатана от Юлиян Николов -  Управител, стр. 45;
- Удостоверения от Камарата на строителите с талони, заверени копия, стр. 46-50;
- Заверени копия на Сертификат EN ISO 9001:2008; Сертификат EN ISO 14001:2004; 
Сертификат BS OHSAS 18001:2007, стр. 51-53;

- Образец № 7 Техническо предложение по чл. 39, ал.З, т.1 от ППЗОП -  стр. 54;
- Електронен носител;
- Образец № 8 Предложение за изпълнение на поръчката по чл. 39, ал.3(„б”) -  стр.55- 
342;

Декларация, че след сключване на договора участникът ще предостави на 
възложителя доказателства за наличието на осигурена за изпълнението собствена или 
ползвана на друго валидно правно основание асфалтова база и кариера за добив на 
инертни материали или наличието на договор за доставка на асфалтови смеси и 
инертни материали, със срок не по -  кратък от срока за изпълнение на настоящата 
поръчка. / стр. 343/;
- Декларация, че след сключване на договора, участникът ще представи на възложителя 
доказателства за осигурена за изпълнението собствена акредитирана строителна 
лаборатория или наета акредитирана строителна лаборатория: / стр.344/;
- Декларация, че след сключване на договора, участникът ще представи на възложителя 
доказателства за разполагане със собствени или ползвани на друго валидно правно 
основание гаражна площ за престой на механизацията и сервизна база за ремонта й. / 
стр.345/.

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 29.08.2016г., всеки от членовете на комисията трябва лично да 
разгледа документите и информацията в офертите 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 офертите са на разположение 
на членовете на комисията за преглед и анализ.

2.Най- късно на дата 30.08.2016 г. комисията трябва да проведе заседание за да 
обсъди и изготви Протокол № 2 за съответствието на участниците с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, като установи 
липсата или наличието на документи и информация, изискани от възложителя, 
съгласно предварително обявените условия относно личното състояние и критериите 
за подбор. Проверка ще обхваща и съдържанието и редовността на документите във 
връзка с личното състояние и критериите за подбор, както и представяне и подписване 
на декларации, образци и ЕЕДОП от изискуемите лица и изпълнение на други 
изисквания на обявлението, документацията и образците към нея.

3. Дата за отваряне на Ценовите предложения най- късно до: 20.09.2016 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 16:48 часа
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Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра.

КОМИСИЯ в ст —

ПРЕДСЕДАТЕ^х. ivupuri Камарашев Заместник - кмет „Устройство на
територията и развитието” на Община Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:

1. инж. ^инко^К^чев -^Директор на дирекция „Строителство и устройство на 
теоттопията” в Община Велико Търново;

2. Надя Петрова Директор Дирекция „Общинска собственост и обществени поръчки”;

 / Л Г .  Л . Л / .....................................//у ' V
3. Даниела Данчева - Началник отдел „Бюджет”;

......
4. Русанка Александрова -  Главен юрисконсулт отдел „Правно осигуряване”;

5. инж. Ивайло !дачев - Главен експерт „Техническа инфраструктура”;

6. инж. С в Ж й  Димцхррвот “ИНВЕСТСТРОЙ 92” ЕООД;

7/Инж. Сергей Стойков ,от “ИНВЕСТСТРОЙ 92” -ЕООД;

.......................
. Даниел Дончев - Младши експерт отдел „Устройство на територията”.
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