
ПРОТОКОЛ № 2 

Днес. 22.01.2018 г. в 10:00 ч., в сградата на Община Велико Търново. Комисията по чл. 
5 1 . ал. 1 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед № Р Д 22 -
61/10.01.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи разглеждането на офертите, 
постъпили във връзка с участие в обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура с 
предмет: „Дейности, свързани с дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация и 
други подобни дейности, извършвани в обекти и площи, собственост на Община Велико 
Търново", с уникален номер 00073-2017-0057 в регистъра на АОП, открита с Решение № Р Д 24 
- 108/04.12.2017 г. и публикувано обявление №817988 от 07.12.2017 г. в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико 
Търново https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/542/. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р Диляна Вачкова - Петрова - директор на дирекция СДЗ в Община 
Велико Търново; 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Теодора Филева - главен експерт в дирекция ОМДС в Община Велико Търново; 
2. Нели Любенова - старши експерт в отдел ОС в Община Велико Търново; 
3. Николина Ангелова — старши експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново: 
4. Милена Курдова - главен експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново. 

Преди да пристъпи към разглеждане на документите за подбор, комисията състави 
списък на допуснатите до този етап на процедурата участници. 

I. Списък на участниците, допуснати до оценка в съответствие с предварително 
обявените условия: 

1. „ДДД Експерт Контрол" ЕООД с оферта с вх. №53 - 616 - 1/08.01.2018 г. в 09:16 ч. 
2. „Д.Д.Д. - 1" ООД с оферта с вх. №5300 - 1 7 0 5 8 - 1/09.01.2018 г. в 14:28 ч.. 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя, на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП. 

I. Оферта с вх, №53 - 616 - 1/08.01.2018 г. в 09:16 часа на „ДДД Експерт Контрол" ЕООД, 
адрес за кореспонденция: гр. София 1612, ул. „Дойран" №10А, тел: 0894 444 164, e-mail: 
control@ddd-expert.com, лице за контакти: Тодор Кънчев. 

1. В Част III, раздел „Г" на ЕЕДОП участникът не е декларирал липсата на 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП относно присъди за престъпления по чл. 194 - 208, 
чл. 213 а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 от НК, които имат характер на специфично 
национално основание за изключване. 

Глава I ..Указания за участие и провеждане на процедурата", Раздел I „Общи правила за 
участие в процедурата" от документацията за обществената поръчка: Съгласно чл. 54, ал. 1 от 
ЗОП Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка 
участник, когато: 
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1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а. чл. 
159а - 159г. чл. 172, чл. 192а. чл. 194 - 217. чл. 219 - 252. чл. 253 - 260. чл. 301 - 307. чл. 321, 
321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 
2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на 
тези по т. 1. в друга държава членка или трета страна". 

Обстоятелствата по чл. 54. ал. 1, т. 1 от ЗОП относно присъди за престъпления по чл. 194 
- 208. чл. 213 а - 217. чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 от НК имат характер на национално 
основание за изключване, тъй като не са част от визираните като основания за отстраняване 
престъпления по член 57. Параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС и съответно не са включени в 
Част III, Раздел А от ЕЕДОП. В тази връзка същите се декларират в Част III. Раздел Г от 
ЕЕДОП, съгласно Глава III „Съдържание на офертата и изискуеми документи", раздел 1 
„Съдържание на офертата. Общи положения", т. 2.1.2 от документацията. 

В раздел Г на Част III от ЕЕДОП участникът е декларирал: 
1. липсата на свързаност с друг участник в обществената поръчка и 
2. липсата на основания 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 (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС). 

От направената по този начин декларация става ясно, че посочените отговори „НЕ" в 
ЕЕДОП се отнасят единствено до изрично декларираните обстоятелства. 

Поради горепосоченото за участника възниква задължението изрично да декларира, че 
по отношение на лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, не е издадена окончателна присъда за 
престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213 а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 от НК. 

Липсата на присъда по горепосочените състави се декларира в Част III, Раздел „Г" на 
ЕЕДОП. 

2. В Част IV Критерии за подбор, раздел „В" - Технически и професионални 
способности, т. 16) от ЕЕДОП, участникът е представил Списък на услугите, които са 
идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и 
получателите, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване офертата. 
В списъка е посочена една изпълнена от участника услуга, с предмет извършване на 
дезинфекция, дезинсекция и дератизация на открити и закрити площи. От така представената 
информация се вижда, че участникът отговаря на поставеното от Възложителя минимално 
изискване за извършени заедно или по отделно с обем не по-малък от една обработка в закрити 
и/или открити площи, независимо от големината за дейностите дезинфекция, дезинсекция и 
дератизация. За обработки, свързани с дейността дезакаризация с обем не по-малък от една 
обработка в закрити и/или открити площи независимо от големината, участникът не е 
представил нужната информация. 

Участникът не е предложил услуга, с която да докаже изпълнението на 
изискването на Възложителя за извършване на дезакаризация. 

Посоченото несъответствие с минималните изискванията на Възложителя следва да се 
отстрани от участника с представяне на нов ЕЕДОП. 

3. В част IV Критерии за подбор, раздел „В" - Технически и професионални 
способности, т. 6 от ЕЕДОП, участникът е посочил, персонал, който не отговаря на 
минималните изискванията на Възложителя, а именно: 

„1 . минимум две лица - ръководител на ДДД дейност, който да притежава 
Удостоверение за правоспособност за ръководител на ДДД дейности издадено от НЦЗПБ, 
съгласно чл. 7, ал. 3 от Наредба №3/24.01.2005 г. за условията и реда за извършване на 
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дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация или да притежава еквивалентен 
документ; 

2. минимум 12 души за изпълнение на ДДД дейности (дезинфектори), всеки от които 
притежава Удостоверение за правоспособност за изпълнител на ДДД дейности, издадено от 
РЗИ. съгласно чл. 7. ал. 3 от Наредба №3/24.01.2005 г. за условията и реда за извършване на 
ДДД дейности или да притежава еквивалентен документ; 

3. минимум две лица, притежаващи удостоверение за завършено обучение по 
дезинфекция на открити и закрити детски площадки и пясъчници издадено от НЦЗПБ или да 
притежава еквивалентен документ; 

4. минимум едно лице, което да притежава удостоверение от НЦЗПБ за ДДД 
мероприятия в детските заведения или да притежава еквивалентен документ; 

5. минимум едно лице с професионална квалификация биолог; 
6. минимум едно лице с професионална квалификация еколог*. 
Участникът е посочил, както следва: 
- 1 (един) ръководител ДДД услуги, притежаващ необходимото удостоверение и който 

има сключен граждански договор с участника; 
- 8 (осем) изпълнители на ДДД дейности, притежаващи необходимото удостоверение и 

които се ползват от участника по силата на договор за лизинг на персонал. 
- относно останалите изисквания, участникът не е представил нужната информация. 
Видно от представената по-горе информация и съгласно Глава III „Съдържание на 

офертата и изискуеми документи", раздел 1 „Съдържание на офертата. Общи положения", 
Критерии за подбор, които се отнасят до технически и професионални способности, т. 2, 
посочените от участника ръководител и изпълнители на ДДД дейности не отговарят на 
поставените минимални изисквания. Минимално изискуемата бройка на лицата: 
ръководител на ДДД дейност са 2 (две) лица, на изпълнители на ДДД услуги са 12 (дванадесет), 
а участникът е декларирал, че ще разполага с 1 (един) ръководител на Д Д Д дейности и с 8 
изпълнители на Д Д Д дейности. 

Като взе под внимание така представената информация, комисията единодушно 
констатира, че описаните в ЕЕДОП лица - ръководител и изпълнители на ДДД услуги 
(съответно наети на граждански договор от участника и по силата на договор за лизинг на 
персонал) се явяват трети лица за участника, т.е. участникът ще използва капацитета на други 
субекти, за да изпълни критериите за подбор, свързани с професионалната компетентност на 
участника. В своя Е Е Д О П , участникът е декларирал, че няма да се позовава на капацитета 
на трети лица. 

Комисията единодушно констатира липса на информация в част IV Критерии за подбор, 
раздел В - Технически и професионални способности, 6 от ЕЕДОП за: 

- минимум две лица, притежаващи удостоверение за завършено обучение по 
дезинфекция на открити и закрити детски площадки и пясъчници издадено от НЦЗПБ 
или да притежава еквивалентен документ; 

- минимум едно лице, което да притежава удостоверение от НЦЗПБ за ДДД 
мероприятия в детските заведения или да притежава еквивалентен документ; 

- минимум едно лице с професионална квалификация биолог; 
- минимум едно лице с професионална квалификация еколог. 
В тази връзка и съгласно всичко посочено по-горе, участникът следва да представи нов 

ЕЕДОП, попълнен в съответствие с минималните изисквания поставени от Възложителя, с 
коректно посочване на участието на трети лица и за всяко от тези лица се представя отделен 
ЕЕДОП. 
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Относно декларирания в офертата ръководител на ДДД дейности следва да представи 
ЕЕДОП на същото лице. а за декларираните в офертата изпълнители на ДДД дейности, следва 
да представи ЕЕДОП на агенцията за подбор на персонал към която се водят на трудов договор 
съответните лица. 

4. В част IV Критерии за подбор, раздел „ В " - Технически и професионални 
способности, т. 9 от ЕЕДОП, участникът е посочил техническо оборудване, с което ще 
разполага, необходимо за изпълнението на поръчката. Съгласно минималните изисквания на 
Възложителя, участникът следва да разполага с: 

„- не по-малко от 5 (пет) бр. леки автомобила за транспорт на оборудване и екипи; 
- не по-малко от 5 (пет) бр. аерозолни генератора (УЛВ-устройства) за наземна 

дезинсекция; 
- не по-малко от 10 (десет) бр. леки ръчни/моторни пръскачки за наземна 

дезинфекция и дезинсекция". 
Участникът е декларирал, че ще разполага със следното оборудване: 
- моторна пръскачка Stihl — 6 бр.; 
- ръчна пръскачка MATABI - 8 бр,; 
- автоматичен пистолет Bayer DH1 - 6 бр.; 
- транспортни средства - автомобили - 7 бр. 
От така представената информация, комисията единодушно констатира, че не е 

изпълнено едно от минималните изисквания на Възложителя, а именно наличието на аерозолни 
генератора (УЛВ-устройства) за наземна дезинсекция. 

Съгласно посоченото по-горе, участникът следва да представи нов ЕЕДОП, попълнен в 
съответствие с минималните изисквания поставени от Възложителя. 

II. Оферта с вх. №5300 - 17058 - 1/09.01.2018 г. в 14:28 ч. на „Д.Д.Д. - 1" ООД, ЕИК 
121370541, адрес за кореспонденция: гр. София 1700, кв. Витоша, ул. „Асен Разцветников" 
№ 3 2 , тел.: 0887 518 476; 0700 1 95 95, e-mail: office@ddd-l.com, лице за контакти: Чавдар 
Борисов. 

След разглеждане на представените документи и информация от участника, комисията се 
обедини единодушно, че е налице съответствие на документите с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

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. 
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Информацията се представя в запечатана, непрозрачна опаковка. Върху същата се 
посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс. e-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 12.10 часа и насрочи следващо заседание след получаване 
на отговорите на участниците по констатациите в настоящия протокол. 

Настоящият протокол се състави в един екземпляр. 

КОМИСИЯ в състав: П 

/Д-р Диляна Вачкоца - Петрова - директор на дирекция СДЗ в Община Велико Търново/ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

И Ч Л Е Н О В Е ^ 

1 ..и-. 

/НиколинаЛАнгелова- старши експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново/ 

/Милена Ку.рдова- главен експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново/ 
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни!




