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ПРОТОКОЛ № 3

Днес 12.03.2018 г. в 10:00 часа, в сградата на Община Велико Търново в стая 306, 
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- 
158/24.01.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи разглеждането на офертата, 
постъпила, във връзка с участие в обществена поръчка, чрез провеждане на открита процедура 
с предмет: „Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на 
сградите и прилежащите пространства на учебните заведения по проект „Развитие на 
модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма „Региони в растеж  
2014-2020“ по обособени позиции”.

Обособена позиция №  5 -  Реконструкция и внедряване на мерки за енергийна 
ефективност на Д Г  „Пролет”, с публикувано обявление с ГО 817975 на дата 07.12.2017 г. в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП с Решение за одобряване на обявление за 
изменение или допълнителна информация РД 24-114 от 21.12.2017 г. на Кмета на Община 
Велико Търново с ГО 821273, с уникален номер в РОП 00073-2017-0055. с адрес на профила на 
купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/545.

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зорница Кънчева -  Началник отдел „Околна среда" в Дирекция 
„Строителство и устройство на територията" в Община Велико Търново;
И ЧЛЕНОВЕ:
1. Русанка Александрова -  Главен юрисконсулт Дирекция „Обществени поръчки";
2. инж. Валентина Миткова - Началник на отдел „Териториално развитие" в Дирекция 
„Строителство и устройство на територията” в Община Велико Търново;
3. инж. Мартин Пандулчев -  Старши експерт в отдел „Устройство на територията" в Дирекция 
„Строителство и устройство на територията” в Община Велико Търново;
4. Мая Тодорова - Младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико 
Търново.

Констатациите на комисията относно съответствието на участника с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя бяха отразени в протокол 
№ 2 от дата 22.02.2018 г. от работата на комисията. Протокол № 2 от дата 22.02.2018 г. беше 
публикуван на профила на купувача https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/545 на 
дата 23.02.2018 г. и едновременно с това беше изпратен с приложно писмо с изх. № 53-1793-1/
23.02.2018 г. до участник ДЗЗД „ДЖЯНИ 2018". На участника е указано да отстрани 
констатираните несъответствия в срок от 5 (пет) работни дни от получаването на протокол № 2 
от дата 22.02.2018 г.

Видно от върната обратна разписка, писмо с изх. № 53-1793-1/23.02.2018 г„ заедно с 
протокол № 2 от дата 22.02.2018 г. са получени от ДЗЗД „ДЖЯНИ 2018" на дата 26.02.2018 г.
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Отговора на участника по протокол № 2 от дата 22.02.2018 г. е трябвало да постъпи в 
Общински център за услуги и информация на гражданите (ОЦУИГ) в сградата на Общината, 
съгласно указанията в протокола най- късно до дата 06.03.2018 г.

Участникът е представил Отговор с вх. № 53-1703-2/09.03.2018 г., т.е три работни дни 
след законово реглам ентирания срок и указан от комисията.

Съгласно протокол № 2 от дата 22.02.2018 г.: „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.'*

Предвид изложените по - горе обстоятелства и факта на постъпване на Отговор с вх. № 
53-1703-2/09.03.2018 г. от ДЗЗД ..ДЖЯНИ 2018" след указания срок, комисията единодушно 
реши да не отваря постъпилия със закъснение отговор и да предложи участника за отстраняване 
от последващо участие в процедурата при мотиви, както следва:

С протокол № 2 от дата 22.02.2018 г. комисията е констатирала:
„1. Образец № 1 - Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал.З от 

ППЗОП не е подпечатан, съгласно изискването на образеца;
Комисията констатира, че съдържанието на Описа на представените документи не отговаря на 
съдържанието на опаковката, което е както следва:

П лик „Документи за участие” има следното съдържание:
- Опис на представените документи, съгласно чл. 47. ал.З от ППЗОП по Образец № 1. 

подписан от Тодор Джамбазов, в качеството му на представляващ ДЗЗД ..ДЖЯНИ 2018" -  2 
стр.;

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан от Тодор 
Джамбазов, в качеството му на представляващ ДЗЗД „ДЖЯНИ 2018" -  20 стр.. стр. 1-20;

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и подпечатан 
от Тодор Джамбазов, в качеството му на управител на „ДЖАМБО 33" ЕООД -  21 стр., стр.21- 
41;

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и подпечатан 
от Янка Николаева, в качеството й на управител на „ЯНИ СТРОЙ ВТ" ЕООД -  18 стр., стр.42- 
59;

- Удостоверение № I-TV 009881, заедно с талон № I -  TV 08. заверено копие -  1 стр., стр.
60;

- Сертификат ISO 9001:2008 с № 17.0632.026 от 16.06.2017 г., действителен до дата
15.09.2018 г„ издаден от Асоциацията по сертификация „Руски Регистър", в полза на 
„ДЖАМБО 33" ЕООД за система за управление на качеството по отношение на планиране и 
изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи; ремонт и изграждане на 
канализационни и водопроводни мрежи; планиране и изпълнение на височинни работи с 
прилагане на алпийски метод, заверено копие -  1 стр., стр. 61;

- Сертификат OHSAS 18001:2007 с № 17.1354.026 от 16.06.2017 г., действителен до дата
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■ ПЮНАЛИО РАЗПИТ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО -  ГИОНИ В РАСТЕ Ж

16.06.2020 г.. издаден от Асоциацията по сертификация „Руски Регистър", в полза на 
„ДЖАМБО 33" ЕООД за система за управление на здравето и безопасността при работа по 
отношение на планиране и изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни 
работи: ремонт и изграждане на канализационни и водопроводни мрежи: планиране и 
изпълнение на височинни работи с прилагане на алпийски метод, заверено копие -  1 стр.. стр.

- Сертификат ISO 14001:2004 с № 16.1000.026 от 17.06.2017 г., действителен до дата
15.09.2018 г., издаден от Асоциацията по сертификация „Руски Регистър", в полза на 
„ДЖАМБО 33" ЕООД, за система за управление на околната среда по отношение на планиране 
и изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи; ремонт и изграждане на 
канализационни и водопроводни мрежи: планиране и изпълнение на височинни работи с 
прилагане на алпийски метод, заверено копие -  1 стр., стр. 63:

- Препоръка за „ДЖАМБО 33" ЕООД от „БЕ Адванс" ЕООД. заверено копие -  1 стр., 
стр. 64:

- Удостоверение за добро изпълнение за „ДЖАМБО 33" ЕООД от Община Еорна 
Оряховица, заверено копие -  2 стр., стр. 65-66;

- Диплома за висше образование на Ивка Николаева и приложение към диплома, 
заверени копия -  2 стр., стр. 67-68;

- Диплома на Игнат Енев за техник по строителство и архитектура, заверено копие -  1 
стр.. стр. 69:

- Удостоверение № 17/23.08.2017 г. на Петър Джамбазов за успешно завършен курс на 
обучение за координатор по безопасност и здраве в строителството, заверено копие -  1стр., стр.

- Удостоверение № 1613013 от дата 15.06.2017 г. на инж. Теодор Маринов за успешно 
завършено обучение по контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за 
съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за 
безопасност, заверено копие -  1 стр., стр. 71;

- Удостоверение № 6/13.06.2013 г. на Петър Джамбазов за успешно завършено обучение 
за координатор по безопасност и здраве в строителството, заверено копие -  1 стр.. стр. 71- 
повторена номерация;

- Удостоверение № 00595/10.04.2013 г. на Теодор Маринов за участие в семинар на тема: 
„Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в 
строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност", заверено копие 
-  1 стр.. стр. 72;

- Диплома за висше образование на Христо Христов, заверено копие -  1 стр., стр. 73;
- Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с Per. № 03323 на инж. Христо 

Христов, заверено копие -  1 стр.. стр. 74;
- Договор за учредяване на ДЗЗД „ДЖЯНИ 2018", заверено копие -  4 стр., стр. 75-78;
Плик „Техническо предложение” има следното съдържание:
- Техническо предложение по чл. 39, ал.З, т.1 от ППЗОП -  58 стр., стр. 79 -  136;
- Протокол за извършен оглед, оригинал - 1 стр., неномерирана от участника страница;
- Техническо описание на материалите и оборудването, които ще бъдат доставяни и 

монтирани -  4 стр., посочена от участника номерация стр. 135-138;
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- Декларации за експлоатационни показатели: сертификати и декларации за 
съответствие, заверени копия -  29 стр., стр. 139-167;

- Електронен носител;
- Линеен график с диаграма на работната ръка -  2 стр., стр. 168-169;
- Диаграма на оборудването -  1 стр., стр. 170:
Плик „Предлагани ценови параметри”.

Съгласно условията на документацията за възлагане на обществена поръчка е указано: 
„Подреждането на документите в офертата да следва последователността на изброяването им в 
списъка." В случая участникът не се е съобразил с това изискване, като в описа е посочено 
„документи за доказване на предприетите мерки за надеждност", без такива да са представени."

Участникът не е представил отговор за отстраняване на констатираното 
несъответствие в указания срок.

2. Относно ЕЕДОП, представен за обединение ДЗЗД „Джяни 2018”, комисията 
констатирала следните несъответствия:

„2.1. ЕЕДОП, представен за обединение ДЗЗД „Джяни 2018" не е подпечатан;
Съгласно указания от документацията за възлагане на обществена поръчка „Всички 

общи за обединението документи, представени в оригинал, както и при заверяване „вярно с 
оригинала" на копия на документи от партньорите, касаещи конкретните партньори се 
подпечатват с печат на обединението или с печат на партньор от него, за който в договора 
за обединение е постигнато съгласие, че ще се ползва с такава цел." Образеца не е 
подпечатан с печат на обединението, нито е подпечатан с печат на партньор от него, за който в 
договора за обединение е постигнато съгласие, че ще се ползва с такава цел".

В представения договор за учредяване на ДЗЗД „Джяни 2018" не се съдържат клаузи с 
чий печат ще се подпечатват общите за обединението документи, представени в офертата или 
клауза, че едновременно ще се използват и двата печата при представяне на документи в 
офертата.

2.2. На стр. 3 от офертата в ЕЕДОП, представен за обединение ДЗЗД „Джяни 2018" не е 
отбелязан отговор „да" или „не" срещу поле „Икономическият оператор микро-, малко или 
средно предприятие ли е?".

2.3. Погрешно е отбелязано „не", вместо отговор „да" срещу поле „Икономическият 
оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и 
данъци или информация, която ще позволи да възлагащия орган или възложителя да получи 
удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава 
членка?”- стр. 4 в офертата.

2.4. Погрешно участникът е отбелязал в ЕЕДОП. представен за обединение ДЗЗД „Джяни 
2018" отговор „да“, вместо отговор „не" относно „Използване на чужд капацитет" в част II
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„Информация за икономическия оператор”, раздел ..В. Информация относно използването на 
капацитета на други субекти”. В случай на посочване на отговор „да” участникът е необходимо 
да посочи лицата, които не са собствен ресурс на обединението или на партньорите в 
обединението. Самите партньори в обединението са част от обединението и не са трети лица за 
него, поради което посочването им като трети лица е некоректно.

2.5. В ЕЕДОП в част III, Раздел Е от ЕЕДОП, участника, както и съдружник в 
обединение, подизпълнител, трето лице (ако има такива) посочва: че за представлявания от 
него: участник, съдружник в обединение, подизпълнител, трето лице (посочва се вярното) 
не са налице условия, възпрепятстващи участието му в процедури за възлагане на 
обществени поръчки, съгласно ЗАКОН за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

Участника не е възпроизвел в ЕЕДОП, както е изискано от условията на документацията 
текста: че спрямо него „не са налице условия, възпрепятстващи участието му в процедури за 
възлагане на обществени поръчки, съгласно ЗАКОН за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици".

2.6. Съгласно документацията за възлагане на обществената поръчка, участника в 
ЕЕДОП в част III, Раздел Е от ЕЕДОП. не е посочил, във връзка с чл. 101. ал.11 от ЗОП, във 
връзка с чл. 107, т.4 от ЗОП. че представлявания от него (посочва се наименованието на 
участника), не е свързано лице с участник в процедурата.

2.7. В ЕЕДОП, представен за обединение ДЗЗД Джяни 2018" не е представена 
информация за удостоверяване на съответствието на участника с изискванията за годност 
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност, а именно:

„Участникът трябва да притежава регистрация в Централния професионален регистър на 
строителя (ЦПРС)-към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от 
Закона за Камарата на строителите (ЗКС), а за чуждестранно лице -  в аналогичен 
професионален или търговски регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в 
която е установен за изпълнение на строежи, както следва:

За Обособена позиция № 5 -  I група, IV категория;
При подаване на офертата, изпълнението на изискването се декларира в ЕЕДОП, част IV, 

раздел А. т.1. като се посочват и съответните национални бази данни, в които се съдържат 
декларираните обстоятелства, или се посочват компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да 
предоставят информация."

Представянето на други документи в офертата не освобождава участника от 
задължението да попълни изискуемата информация в ЕЕДОП съгласно изискванията на 
документацията за възлагане на обществена поръчка.

Забележка: „При участие на обединение, което не е юридическо лице. изискването за
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регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство 
съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в 
договора за създаване на обединение." Съгласно указанията на документацията за възлагане на 
обществена поръчка информацията за вписване в ЦПРС се декларира, както в ЕЕДОП, 
представен за обединението, така и в ЕЕДОП, представен от всеки от партньорите.

В ЕЕДОП. представен за обединението се посочва обобщена информация като се вземат 
предвид относимите обстоятелства за всеки от партньорите. В случая това не е направено в 
ЕЕДОП. представен за обединението.

2.8. В ЕЕДОП, представен за обединение ДЗЗД „Джяни 2018" не е посочена информация 
за удостоверяване на съответствието на участника с изискванията към финансовото и 
икономическото състояние, а именно:

„За изпълнението на поръчката е необходимо участниците да притежават валидна 
застраховка „Професионална отговорност на строителя" по чл. 171 от ЗУТ с минимална 
застрахователна сума в размер на:

За Обособена позиция № 5 -  100 000 лв.;
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с критерия за подбор, 

като попълват съответния раздел в ЕЕДОП - част IV, раздел Б „Икономическо и финансово 
състояние" т. 5 на ЕЕДОП, с посочване на информация за размера на застрахователната полица, 
нейният номер, срок на валидност и от кого е издадена."

В ЕЕДОП. представен за обединението се посочва обобщена информация като се вземат 
предвид относимите обстоятелства за всеки от партньорите. В случая това не е направено в 
ЕЕДОП. представен за обединението.

Забележка: Съгласно документацията за възлагане на обществена поръчка /стр. 48/: „При 
участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се 
доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на 
случаите, при които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 
дейностите, посочено в договора за създаване на обединението, е предвидено, че тези лица ще 
изпълняват строителство. Всяко от лицата, изпълняващо строителство, трябва да има 
съответната застраховка."

2.9. В документацията за възлагане на обществената поръчка е поставено изискване за 
разполагане с лица с образование, квалификация, степен, правоспособност, опит и регистрация 
или еквивалентни, на както следва:

- Ръководител на обект -  1 лице - с придобита образователна степен „магистър", 
строителен инженер, специалност „Строителство на сгради и съоръжения" или „ПЕС" или 
еквивалентна специалност; Професионален опит: като ръководител на обект при изпълнение на 
строителство на минимум един въведен в експлоатация строителен обект.

- Технически ръководител -  1 лице - отговарящ на изискванията съгласно чл. 163а от 
ЗУТ или еквивалент на изискванията на цитираната разпоредба, с общ професионален опит -  
минимум 3 години.

- Координатор по безопасност и здраве (КБЗ) -  1 лице -  със завършен курс за КБЗ или

  6
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еквивалент, с опит като КБЗ минимум 1 година.
- Отговорник по контрола на качеството -  1 лице -  Да притежава удостоверение за 

контрол върху качеството на изпълнение на строителството или еквивалентно. Професионален 
опит: като отговорник по контрола на качеството при изпълнение на строителство на минимум 
един въведен в експлоатация строителен обект.

- Инженер „Геодезия“ - 1 лице - с висше образование по специалност „Геодезия" или 
„Маркшайдерство и геодезия" или еквивалент с професионален опит минимум 3 години.

След анализ на представената информация в ЕЕДОП. комисията намира, че:
- За ръководител на обект - инж. Ивка Папазова, специалност ПГС, не е посочена 

информация, от която да е видно съответствието с изискването за „Професионален опит: като 
ръководител на обект при изпълнение на строителство на минимум един въведен в 
експлоатация строителен обект". В ЕЕДОП участникът не е посочил, че лицето е с придобита 
образователна степен е магистър.

- За Технически ръководител Игнат Енев в ЕЕДОП не е изписано придобито 
образование. Не е представена информация за удостоверяване на съответствието на лицето с 
изискването за общ професионален опит -  минимум 3 години.

- За Координатор по безопасност и здраве Петър Джамбазов не е посочен в ЕЕДОП 
предмета на Удостоверение № 17 от дата 23.08.2017 г. и не е представена информация за 
удостоверяване на съответствието на лицето с изискването опит като КБЗ минимум 1 година.

- За Специалист за контрола на качеството — инж. Теодор Маринов не е представена 
информация в ЕЕДОП. от която да е видно съответствие с поставеното изискване за 
„Професионален опит: като отговорник по контрола на качеството при изпълнение на 
строителство на минимум един въведен в експлоатация строителен обект." и не е посочен 
предмета на удостоверение № 16 от дата 15.06.2017 г.

- За инженер геодезист инж. Христо Христов не е представена информация за 
удостоверяване на минималното изискване - професионален опит минимум 3 години.

Представянето на други документи в офертата не освобождава участника от 
задължението да попълни изискуемата информация в ЕЕДОП съгласно изискванията на 
документацията за възлагане на обществена поръчка.

2.10. Съгласно указанията на документацията за възлагане на обществена поръчка 
информацията за персонала и ръководния състав с определена професионална компетентност 
за изпълнението на поръчката, участникът трябва да посочи в Част IV, Раздел В, т. 6 от ЕЕДОП. 
а не в Част IV, Раздел В, т. 2 от ЕЕДОП.

2.11. „При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 
критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в 
него. с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, 
необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или 
административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 
дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението."

Видно от информацията, представена в ЕЕДОП и след справка в ЦПРС. комисията

__________________________________________________________________________________________________________  7
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установи, че ..Яни-строй ВТ" ЕООД не е вписан в Централен професионален регистър на 
строителя, а съгласно договор за учредяване на ДЗЗД ..Джяни 2018" същото ще изпълнява 
дейности в част вертикална планировка и благоустройство и част ВиК - водопровод. Предвид 
че ..Яни-строй ВТ" ЕООД, ще участва в изпълнението, чрез изпълнение на СМР. посочени по- 
горе. комисията установи, че същият не отговаря на изискването за вписване в ЦПРС за I група. 
IV категория;"

Участникът не е представил отговор за отстраняване на констатираните 
несъответствия в указания срок. 

„3. Относно ЕЕДОП, представен за „Джамбо 33” ЕООД, комисията е констатирала 
следните несъответствия:

3.1. На стр. 25 в офертата в ЕЕДОП. представен за ..Джамбо 33" ЕООД в част Б 
"Информация за представителите на икономическия оператор" срещу поле ..Ако е необходимо, 
моля да предоставите подробна информация за представителството е посочена неотносима 
информация.

3.2. В ЕЕДОП, представен за „Джамбо 33" ЕООД, в част III, Раздел Е от ЕЕДОП не е 
възпроизведено, както е изискано от условията на документацията текста: че спрямо „Джамбо 
33" ЕООД „не са налице условия, възпрепятстващи участието му в процедури за възлагане на 
обществени поръчки, съгласно ЗАКОН за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 
от тях лица и техните действителни собственици".

3.3. Съгласно документацията за възлагане на обществената поръчка, „Джамбо 33" 
ЕООД в ЕЕДОП в част III, Раздел Г от ЕЕДОП, не е посочил, във връзка с чл. 101. ал.11 от 
ЗОП. във връзка с чл. 107, т.4 от ЗОП, че „Джамбо 33" ЕООД. не е свързано лице с участник в 
процедурата.

3.4. В документацията за възлагане на обществената поръчка е поставено изискване за 
разполагане с лица с образование, квалификация, степен, правоспособност, опит и регистрация 
или еквивалентни, на както следва:

- Ръководител на обект -  1 лице - с придобита образователна степен „магистър", 
строителен инженер, специалност „Строителство на сгради и съоръжения" или „ПГС" или 
еквивалентна специалност; Професионален опит: като ръководител на обект при изпълнение на 
строителство на минимум един въведен в експлоатация строителен обект.

- Технически ръководител -  1 лице - отговарящ на изискванията съгласно чл. 163а от 
ЗУТ или еквивалент на изискванията на цитираната разпоредба, с общ професионален опит -  
минимум 3 години.

- Координатор по безопасност и здраве (КБЗ) -  1 лице -  със завършен курс за КБЗ или 
еквивалент, с опит като КБЗ минимум 1 година.

- Отговорник по контрола на качеството -  1 лице -  Да притежава удостоверение за
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контрол върху качеството на изпълнение на строителството или еквивалентно. Професионален 
опит: като отговорник по контрола на качеството при изпълнение на строителство на минимум 
един въведен в експлоатация строителен обект.

- Инженер „Геодезия" - 1 лице - с висше образование по специалност „Геодезия“ или 
„Маркшайдерство и геодезия” или еквивалент с професионален опит минимум 3 години.

След анализ на представената информация в ЕЕДОП, представен за „Джамбо 33” ЕООД. 
комисията намира, че не се установява съответствие на участника с поставените изисквания, 
поради следните установени обстоятелства:

- За ръководител на обект - инж. Ивка Папазова, специалност ПГС. не е посочена 
информация, от която да е видно съответствието с изискването за „Професионален опит: като 
ръководител на обект при изпълнение на строителство на минимум един въведен в 
експлоатация строителен обект". В ЕЕДОП участникът не е посочил, че лицето е с придобита 
образователна степен е магистър.

- За Технически ръководител Игнат Енев в ЕЕДОП не е изписано придобито 
образование. Не е представена информация за удостоверяване на съответствието на лицето с 
изискването за общ професионален опит -  минимум 3 години.

- За Координатор по безопасност и здраве Петър Джамбазов не е посочен в ЕЕДОП 
предмета на Удостоверение № 17 от дата 23.08.2017 г. и не е представена информация за 
удостоверяване на съответствието на лицето с изискването опит като КБЗ минимум 1 година.

- За Специалист за контрола на качеството -  инж. Теодор Маринов не е представена 
информация в ЕЕДОП, от която да е видно съответствие с поставеното изискване за 
„Професионален опит: като отговорник по контрола на качеството при изпълнение на 
строителство на минимум един въведен в експлоатация строителен обект." и не е посочен 
предмета на удостоверение № 16 от дата 15.06.2017 г.

- За инженер геодезист инж. Христо Христов не е представена информация за 
удостоверяване на минималното изискване - професионален опит минимум 3 години.

Представянето на други документи в офертата не освобождава участника от 
задължението да попълни изискуемата информация в ЕЕДОП съгласно изискванията на 
документацията за възлагане на обществена поръчка.

Участникът не е представил отговор за отстраняване на констатираните 
несъответствия в указания срок.

4. Относно ЕЕДОП, представен за „Яни строй ВТ” ЕООД, комисията е 
констатирала следните несъответствия:

4.1. В ЕЕДОП, представен за „Яни строй ВТ" ЕООД. в част III. Раздел Г от ЕЕДОП не е 
възпроизведено, както е изискано от условията на документацията текста: че спрямо Яни строй 
ВТ" ЕООД „не са налице условия, възпрепятстващи участието му в процедури за възлагане на 
обществени поръчки, съгласно ЗАКОН за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 
от тях лица и техните действителни собственици".

4.2. Съгласно документацията за възлагане на обществената поръчка, „Яни строй ВТ"

Т очи документ е създаден в рамките на проект B G I6R F O P 00I-1 .009-0001  ..Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико 
Търново", който се осъщ ествява с финансовата подкрепа па Оперативна програма ..Региони в растеж” 2014-2020  г.. съфппансирапа от 
Европейския съю з чрез Гвропейскпя ф онд ча регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община 
Велико Търново и при никакви обстоятелства ие може да се счита, че този документ отразява офицналното становище на Гвроиепскпя съюз и 
Управляващия орган на ОПРР 2 0 1 4 -2 0 2 0  г.
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ЕООД в ЕЕДОП в част III. Раздел Г от ЕЕДОП. не е посочил, във връзка с чл. 101. ал.11 от 
ЗОП. във връзка с чл. 107. т.4 от ЗОП. че ..Яни строй ВТ" ЕООД. не е свързано лице с участник 
в процедурата.“

Участникът не е представил отговор за отстраняване на констатираните 
несъответствия в указания срок.

На основание констатациите от настоящия протокол, комисията единодушно решава да 
предложи участника за отстраняване от последващо участие в процедурата. Съгласно чл. 39. 
ал.1 от ППЗОП ..При подготовка на офертите участниците са длъжни да спазват изискванията 
на възложителите".

Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с Решение РД 24-106 от 
04.12.2017 г.. изменена е Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна 
информация РД 24-114 от 21.12.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, с които решения 
са одобрени условията за възлагане на обществената поръчка. Решенията са влезли в законна 
сила и утвърдените с тях условия в обявлението и документацията за възлагане на обществена 
поръчка са станали задължителни за участника в процедурата и комисията по провеждането й.

Участник ДЗЗД „ДЖЯНИ 2018” представя отговор след определения срок и същият като 
просрочен не може да бъде разглеждан от комисията. В този смисъл, участникът не е отстранил 
констатираните в протокол № 2 от работата на комисията пропуски и несъответствия с 
критериите за подбор в определения срок.

При разглеждане на офертата, комисията следва да следи за съответствие с изискванията 
на възложителя и да ги прилага стриктно към участника. Съгласно чл. 56. ал.2 от ППЗОП 
..Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за съответствие с предварително 
обявените условия", а съгласно чл. 57, ал.1 от ППЗОП „Ценовото предложение на участник, 
чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.". В протокол № 2 от 
дата 22.02.2018 г. от работата на комисията са дадени подробни указания за съществуващите 
правни възможности за отстраняване на констатираните несъответствия, както и за срокът в 
който отговора на участника трябва да постъпи. Подробни указания в тази посока са 
предоставени и с условията на документацията за възлагане на обществената поръчка /стр. 17- 
стр.18/.

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на 
възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 107. т. 1 от 
ЗОП, поради неизпълнение на условия, посочени в обявлението за обществената поръчка и 
документацията и поради неотговаряне на поставените критерии за подбор и на основание чл. 
107, т.2. буква „а" от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително 
обявените условия на поръчката.

Настоящия протокол отразява действията на комисията от заседание на дата 12.03.2018 
г.. като резултатите от всички действия от работата на комисията се отразиха в доклад на 
основание чл. 103. ал.З от ЗОП. във връзка с чл. 60, ал.1 от ППЗОП.
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Т ози лок ум ап  е създаден в рамките па проект B(S16RI-'OP<)01-I.I)I)9-0()()I ..Развитие на модерна образователна инфраструктура в трал Велико 
Търново", конто се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ..Региони в растеж" 2014-2020 г.. съфпнапсирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонл за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи ог Общ ина 
Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счига. че този документ отразява офпцналиото становище на Европейския съю з н 
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Настоящия протокол и доклада на комисията по чл. 103. ал.З от ЗОП. във връзка с чл. 60. 
ал.1 от ППЗОП се съставиха в един екземпляр.

Комисията приключи работа в 12:15 часа

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:.......

'  / j ..................................................................................... ........................................

/ Зорница Кънчева -^Н ачални к  отдел „Околна среда” в Дирекция „Строителство и устройство на
територията" в Община/Велико Търново/;

/ Русанка Александрова -  Главен юрисконсулт Дирекция „Обществени поръчки"/;
КУ

/ инж. Валентина м и ткова  - Началник на отдел „Териториално развитие" в Дирекция „Строителство и 
устройство на територията” в Община Велико Търново/;

/ инж. МартинуП&ндулчев -  Старши експерт в отдел „Устройство на територията” в Дирекция 
„Ст^оителство„и устройство на територията" в Община Велико Търново/;

/ Maj )вач- М ладши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико Търново/.

  11
Точи документ е създаден в рамките на проект HG16RFOPOI)I-1 .009-00(1 /  ..Развитие на модерна образователна инфраструктура в 1рад Велико 
Търново", който се осъщ ествява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г.. съфииапсирапа от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд ia регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община 
Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява офшшалното становище па Европейския съю з и 
Управляващия орган на ОПРР 2 0 1 4 -2 0 2 0  г.
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Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.




