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ПРОТОКОЛ № 2

Днес, на дата 12.07.2018 г. в 14:00 часа в сградата на Община Велико Търново 
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- 
1088 от 29.06.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи разглеждането на 
офертите, постъпили във връзка с участие в обществена поръчка, чрез провеждане на 
процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: „Извършване на 
строителни и монтажни работи на сграбен фонд общинска собственост, както и на 
други дейности възникнали при бедствия и аварии на територията на Община Велико 
Търново, по обособени позиции“:

Позиция № 1: Извършване на строителни и монтажни работи в Административната 
сграда на Община Велико Търново, кметства и кметски наместничества на територията 
на Община Велико Търново , след възлагане;

Позиция № 2: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на обекти 
на Дирекция „ Социални дейности и здравеопазване “ , след възлагане;

Позиция № 3: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на обекти 
на Дирекция ,, Образование, младежки дейности и спорт “ , след възлагане;

Позиция № 4: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на обекти 
на Дирекция „ Култура, туризъм и международни дейности “ и консервационно- 
реставрационни работи на обекти паметници на културата на територията на Община 
Велико Търново , след възлагане;

Позиция №5: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на 
Общински предприятия към Община Велико Търново, след възлагане;

Позиция № 6: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на други 
обекти извън посочените от позиция №1 до позиция №5, след възлагане;

Позиция №  7: Изграждане и ремонт на отоплителни инсталации, газови инсталации 
и елементи на част ОВК за обекти общинска собственост на територията на Община 
Велико Търново;, след възлагане;

Позиция № 8: Извършване на СМР при възникнали бедствия и аварии на територията 
на Община Велико Търново, след възлагане;

Позиция № 9: Извършване на ремонтни довършителни работи -  обръщане около нови 
РУС прозорци в Младежки дом, град Велико Търново“

Позиция № 10: ,, Аварийно възстановяване на подпорна стена и товарна рампа в „Дом 
за възрастни хора с умствена изостаналост “ с. Пчелище, Община Велико Търново “

Позиция № 11: Ремонт ~ хидроизолация на покрив ниско тяло на ДКС „ Васил 
Левски“ гр. Велико Търново“,

Забележка: Обособена позиция № 9 , № 10 и № 11 е възложена по реда на
съответната й индивидуална стойност на основание чл. 21, ал.6 от ЗОП чрез възлагане на 
обособената позиция,

с публикувано решение с ID 852483 на дата 19.06.2018 г. в Регистъра на обществените 
поръчки на АОП и уникален номер 00073-2018-0024, с адрес на профила на купувача на 
Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/599.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев -  Директор дирекция „Строителство и устройство на 
територията“ в Община Велико Търново
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И ЧЛЕНОВЕ:
1. Надя Петрова -  Директор дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико Търново
2. инж. Николай Петков -  Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура“, дирекция 
„Строителство и устройство на територията“ в Община Велико Търново
3. инж. Иван Иванов - Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура“, дирекция 
„Строителство и устройство на територията“ в Община Велико Търново
4. Трета Маринова -  Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико 
Търново.

Констатации относно съответствието на участниците с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя:

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на представените от участниците 
документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя, и констатира следното:

I. Относно документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от опаковка с вх. № 5300-12836- 
7/28.06.2018 г. от 11:07 ч. на „МИСТРАЛ 7“ ЕООД, гр. В. Търново, ул. „Юрий Гагарин“ 
№ 1, вх. А, тел: 0878 728 484, e-mail: mistral7@abv.bg, за обособена позиция 4:

1. Според поставеното от Възложителя изискване в поканата в Глава III „Съдържание на 
офертата и изискуеми документи. Раздел 1 „Съдържание на офертата. Общи положения“, т. 
III. Критерии за подбор, които се отнасят до технически и професионални способности:

„3.1 Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или 
сходни с тези на настоящата обществена поръчка за позиции от № 1 до № 7 
включително, както следва:

-  най малко едно изпълнено строителство или строително-монтажни дейности в 
сграда за последните 5 години от датата на подаване на оферта;

Забележка: Възложителя не поставя изискване за обем на изпълненото строителство 
или строително-монтажни дейности в сграда

Под сходно строителство се разбира -  реконструкция на сграда или текущ ремонт 
на сграда или основен ремонт на сграда или частичен ремонт на сграда или изграждане 
на нов строеж на сграда“.

В представения ЕЕДОП участникът е посочил 5 договора (извършени дейности), като 
посочените видове строителни дейности не могат бъдат определени дали отговарят напълно 
на условието за „сходно строителство“, а именно: реконструкция на сграда или текущ 
ремонт на сграда или основен ремонт на сграда или частичен ремонт на сграда или 
изграждане на нов строеж на сграда“. Участникът е посочил дейностите: 1. Консервация, 
реставрация и експониране на църква, включващо: реставрация и консервация на каменни 
зидове; вертикална планировка; изграждане на паркова зона с каменна настилка; алеи от 
гранитни павета; външна ел. инсталация и парково осветление; 2. Ремонтно - 
възстановителни работи на църква, включващи: вертикална планировка, направа на алеи и 
тротоари и каменни плочи; 3. Консервационно-реставрационни дейности на сгради м гр. 
Трявна, включващи: направа каменна настилка -  калдаръм; 4. „НОВЕ -  сърцето на легиона“ 
- гр. Свищов, включващо: реинтеграция и реконструкция на настилки антична улица; 
реставрация зидове от камък, фугираие каменна зидария, направа консервиращи запечатки 
на зидове; 5. Консервационно-реставрационни работи и експозиционни дейности в АМР 
„Трапезица“ и строително - ремонтни работи на техническа инфраструктура, включващо: 
направа на основа на настилка от несортиран трошен камък, направа настилка от реден
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калдаръм, настилка от каменни плочи на площадки, направа каменна зидария, трасиране 
кабелна линия, полагане на метални тръби в изкоп за кабел, изтегляне кабел в тръби; доставка 
и монтаж на пилон за парков осветител; доставка на табло за управление на осветление.

Така посочените дейности не могат да бъдат определени като дейности „в сграда“ или 
„на сграда“ и съответно -  не отговарят на определението за „сходно“ строителство.

Поради изложеното, участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който да се 
съдържа информация, съответстваща на дадените указания, относно изисквания опит, така че 
да се удостовери съответствието с минимално поставените изисквания относно наличието на 
съответния опит в извършването на сходно строителство.

2. Съгласно посоченото в Глава III „Съдържание на офертата и изискуеми документи. 
Раздел 1 „Съдържание на офертата. Общи положения“, т. III. Критерии за подбор, които се 
отнасят до технически и професионални способности:

„3.3 Изискване за обособени позиции от № 1 до № 7: Участникът е необходимо да 
притежава следните валидни сертификати: EN ISO 9001:2008 или еквивалент и EN ISO 
14001-2004 или еквивалент, с обхват на дейностите по предмета на поръчката, валидни към 
датата за получаване на оферти, или други доказателства за еквивалентни мерки за 
осигуряване на качеството, с обхват на дейностите по предмета на позицията.

Доказване на посоченото изискване:
Документи за доказване на изискването: валиден сертификат за система за управление 

на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008 или еквивалент и валиден сертификат за система 
за управление на качеството по стандарт EN ISO 14001-2004 или еквивалент или други 
доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват на дейностите 
по предмета на поръчката -  (заверено копие/\

Съгласно така определените от Възложителя условия от посочената в ЕЕДОП или в 
други части на офертата информация, следва да се вижда и обхвата на представения(те) 
сертификат(и). От посоченото в представения ЕЕДОП: „сертификат ISO 9001:2015 № Q -  
8450/17, валиден до 04.08.2020 г.“ и „сертификат ISO 14001:2004 -  № Е -  8450/17, валиден до 
04.08.2020 г.“ не е виден обхвата на сертификация. От така представената информация не 
може да се прецени дали участникът е изпълнил поставените от Възложителя указания 
относно представянето на офертата и нейното съдържание и съответно -  дали отговаря на 
поставените изисквания.

Във връзка с изложеното, участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който да се 
съдържа коректно попълнена информация в нейната пълнота, така че да удостовери 
съответствието с минимално поставените изисквания и спазвайки дадените от Възложителя 
указания относно обхвата на изискваната сертификация.

И. Относно документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от опаковка с вх. № 5300 -  757 -  
8/28.06.2018 г- от 13:32 часа на „СТИМА“ ООД, гр. Велико Търново, адрес за 
кореспонденция: гр. В. Търново, ул. „Пейо Яворов“ № 34, офис № 3, тел: 062/62 79 79, 
факс: 062/62 40 42, e-mail: stima@mail.bg, лице за контакт: Стоян Стоянов, за обособена 
позиция 5:

1. В представения еЕЕДОП на стр. 11 (стр. 14 от представения на хартия ЕЕДОП) 
участникът следва да отговори „Може ли икономическият оператор да потвърди, че:
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а/ не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, 
необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на 
критериите за подбор;

б/ не е укрил такава информация
в/ може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от 

възлагащия орган или възложителя;
г/ не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на 

решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която 
може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, 
или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже 
съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или 
възлагането?“, като маркира своя отговор „Да“ или „Не“.

Комисията констатира, че участникът не е дал отговор на посочения по-горе въпрос в 
Част III, раздел В от ЕЕДОП. Участникът „СТИМА“ ООД не е маркирал съответния 
отговор, т.е. не е попълнил изискуемата от Възложителя информация. Така представения 
документ няма изискуемото съдържание в съответствие с изискванията на Възложителя, както 
и на Закона за обществените поръчки. Поради това участникът следва да представи нов 
ЕЕДОП, в който да се съдържа коректно попълнена информация в нейната пълнота, така че да 
отговаря на поставените изисквания.

2. Според поставеното от Възложителя изискване в Глава III „Съдържание на офертата и 
изискуеми документи. Раздел 1 „Съдържание на офертата. Общи положения“, т. III. Критерии 
за подбор, които се отнасят до технически и професионални способности:

„3.2. Участникът следва да разполага с минимално посочения от Възложителя състав от 
технически лица и/или организации с определена професионална компетентност за 
изпълнение, включени или не в структурата на участника, включително тези, които ще 
отговарят за контрола на качеството в строителството:
- Технически ръководител: 1 лице, отговарящо на изискванията на чл. 163а, ал.2 от ЗУТ -  1 
лице с професионален опит мин. 3 години;
- Експерт Контрол по качеството, 1 лице със средно или висше образование, притежаващ 
познания и техническа компетентност в областта на контрол върху качеството на изпълнение 
на строителство;
- Координатор по здравословни и безопасни условия на труд, отговарящ на изискванията по 
чл.5, ал.2 от Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 
труд при извършване на строителни и монтажни работи;

Забележка: Възложителят допуска едно лице да съвместява отговорник по качеството и 
координатор по здравословни и безопасни условия на труд, в случай, че отговаря на 
съответните минимални изисквания за всеки специалист.

Доказване на посоченото изискване: Участникът декларира в Част IV, Раздел В, т.2 от 
ЕЕДОП минимално изискуемите от Възложителя специалисти, като посочва конкретни лица с 
необходимата професионална и образователна квалификация и компетентност“.

Участникът е предложил като „Експерт Контрол по качеството“ Христо Бижев^като е 
посочил неговото образование (средно специално), специалност (Геодезия и картография), 
трудовия му стаж - 20 г., в т.ч. по специалността 1 г. 2 мес., както и че притежава 
Удостоверение от СК ЕАД София.

От посочената информация за притежаваното Удостоверение не е виден неговия 
обхват. От така предсатвената информация не става ясно дали участникът отговаря на 
минимално поставените изисквания, а именно -  дали предложения експерт „Контрол по 
качеството“ „притежава познания и техническа компетентност в областта на контрола 
върху качеството на изпълнение на строителство.
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Поради това участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който да се съдържа 
коректно попълнена информация в нейната пълнота, така че да удостовери съответствието с 
минимално поставените изисквания.

III. Относно документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от опаковка е вход. № 5300 -  20866- 
34/28.06.2018 г. от 14:10 часа на „ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА“ ЕООД, адрес за 
кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. „Магистрална“ № 3, ет. 4, тел: 0888/166 122, е- 
mail: planexinfrastructure@abv.bg, за обособена позиция 1:

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, 
комисията констатира следното:

Участникът е представил всички изискуеми документи и е налице съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

IV. Относно документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от опаковка с вх. № 5300 -  22343 -  
4/28.06.2018 г. от 14:57 часа на КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД, с адрес: гр. София 
1111, ул. „Николай Коперник“ вх. Б, № 21, ет. 3, тел: 0899 166 168, 02 934 41 84, факс: 
02 934 41 84, e-mail: monostro@abv.bg, лице за контакт: Пламен Атанасов, за обособена 
позиция 3:

1. Съгласно дадените от Възложителя указания в поканата, в Глава III „Съдържание на 
офертата и изискуеми документи", Раздел 1 „Съдържание на офертата. Общи положения“, т. 
2.1.2. „При подаване на офертата: Участникът, както и съдружник в обединение, 
подизпълнител, трето лице (ако има такива) посочва в част III „Основания за изключване”, 
че спрямо него не са налице основания за отстраняване, както следва:

б) В Част III, Раздел В, поле 1 от ЕЕДОП се предоставя информация относно присъди 
за следните престъпления:

- Престъпления против трудовите права на гражданите -  по чл. 172 от НК;
- Престъпления против народното здраве и против околната среда -  по чл. 352 -  353е 
от НК.

в) В Част III, Раздел Г се предоставя информация относно присъди за следните 
престъпления, които имат характер на нациоиално основание за изключване:

- Кражба, грабеж, присвоявания -  по чл. 194 -  208 от НК;
- Изнудване, вещно укривателство, унищожаване и повреждане, злоупотреба на 
доверие ~ по чл. 213 а -  217 от НК;
- Общи стопански престъпления, престъпления против кредиторите, престъпления в 
отделни стопански отрасли, престъпления против митническия режим, престъпления 
против паричната и кредитната система -  по чл. 219 -  252 от НК;
- Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи -  по 
чл. 254а -  260 от НК.

Информацията относно липсата или наличието на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3 от 
ЗОП се декларира в Част III, Раздел Б от ЕЕДОП.

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 4, 5, 6 
и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП се попълва в Част III, Раздел В от ЕЕДОП.
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За деклариране на горепосочените обстоятелства е достатъчно участникът да 
попълни в ЕЕДОП (в съответното поле) един от посочените отговори „ДА” или „НЕ”.

1.1. В представения от „Монолитно Строителство“ ЕООД ЕЕДОП, част III „Основания за 
изключване“, раздел Б „Основания, свързани с плащането на данъци или 
социалноосигурителни вноски“, относно плащането на данъци на въпроса „Икономическият 
оператор извършил ли е нарушение, свързано със задълженията му за плащане на 
данъци, както в страната, в която е установен, така и в държавата членка на 
възлагащия орган или възложителя, ако е различна от държавата на установяване?“, 
участникът е маркирал отговор „ДА“. Като „Съответна държава или държава членка“ е 
посочено „България“, размер на съответната сума -  769 620 BGN. Отговорът на въпроса „Ако 
нарушението на задълженията е констатирано със съдебно решение или с административен 
акт, решението или актът с окончателен и обвързващ характер ли е?“ е „НЕ“, като е посочена 
дата на присъдата или решението/акта 28-12-2012 г. Посочено е също, че информацията е 
достъпна за органите от база данни в държавата, на адрес: http://www.nap.bg/, както и че 
решението е издадено ог Нациоиална агенция за приходите.

В представения от „Монолитно Строителство“ ЕООД ЕЕДОП, част III „Основания за 
изключване“, раздел Б „Основания, свързани с плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски“, относно плащането на социалноосигурителни вноски, на 
въпроса „Икономическият оператор извършил ли е нарушение, свързано със 
задълженията му за плащане на социалноосигурителни вноски, както в страната, в 
която е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, 
ако е различна от държавата на установяване?“, участникът е маркирал отговор „ДА“. 
Като „Съответна държава или държава членка“ е посочено „България“, размер на съответната 
сума -  5 171 BGN. Отговорът на въпроса „Ако нарушението на задълженията е констатирано 
със съдебно решение или с административен акт, решението или актът с окончателен и 
обвързващ характер ли е?“ е „НЕ“, като е посочена дата на присъдата или решението/акта 
28-12-2012 г. Посочено е също, че информацията е достъпна за органите от база данни в 
държавата, на адрес: http://www.nap.bg/, както и че решението е издадено от Национална 
агенция за приходите.

В чл. 54, ал. 3 е предвидена възможност ал. 1, т. 3 от същия да не се прилага (т.е. 
участникът да не бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на обществена
поръчка), когато: .....  2. размерът на неплатените дължими данъци или
социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот 
за последната приключена финансова година“.

След направена справка в Търговския регистър по ЕИК на „МОНОЛИТНО 
СТРОИТЕЛСТВО“ ЕООД се установява, че там не е публикуван годишния оборот на този 
участник за последната приключена финансова година, и съответно не може да се 
направи преценката дали задълженията надхвърлят 1 % от сумата на годишния общ 
оборот за последната приключена финансова година. С оглед на това участникът следва 
да представи документ (Отчет за приходи и разходи) за 2017 г., от който да е виден 
годишния общ оборот за последната приключена финансова година, така че да се 
направи преценката дали участникът отговаря на изискванията на закона.

В съответствие с посоченото в чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП участникът има право да 
представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, 
въпреки наличието на съответното основание за отстраняване, като за тази цел докаже,
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че: е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви 
и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени “.

С оглед съответствието на участника КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ ДЗЗД и на 
представената от него оферта с поставените изисквания, в случай, че „Монолитно 
Строителство“ ЕООД е платил дължимите данъци и социалноосигурителни вноски, или 
ги е разсрочил, отсрочил или обезпечил, той може да представи нов ЕЕДОП, в който да 
отрази това обстоятелство така, че да отговаря на условията на ЗОП и на Възложителя.

1.2. В представения от „Божков Билд“ ЕООД ЕЕДОП, в част II „Информация за 
икономическия оператор“, раздел А: „Информация за икономическия оператор“, подточка д) е 
посочено: „Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за платени 
социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на 
възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен 
достъп до национална база данни в съответната държава членка?“, и участникът е 
отговорил „НЕ“. Това от своя страна влиза в противоречие с посоченото в Част III 
„Основания за изключване“, раздел Б: „Основания, свързани с плащането на данъци и 
социалноосигурителни вноски“, където участникът е посочил, че НЕ е извършил нарушение, 
свързано със задълженията му за плащане на данъци, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване“, както и че НЕ е извършил нарушение, свързано със 
задълженията му за плащане на социалноосигурителни вноски, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване“.

Според дадените указания в ЕЕДОП, в част VI „Заключителни положения“: 
„Икономическият оператор декларира, че информацията, посочена в части II  —  V от ЕЕДОП, е 
вярна и точна и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни 
данни. Икономическият оператор официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава 
да представи указаните сертификати и други доказателства, освен в случаите, когато:
а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк 
достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна 
безплатно (при условие че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб 
адрес, орган или организация, издали документа, точна информация за документа), за да може 
възлагащият орган или възложителят да направят това. Когато има такова изискване, 
информацията трябва да бъде придружена със съответното съгласие за
достъп до документите), или
б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно (в зависимост от изпълнението на член 59, параграф 5, 
втора алинея от Директива 2014/24/ЕС на национално равнище), възлагащият орган т и  
възложителят вече притежава съответната документация.

Икономическият оператор дава официално съгласие да получи достъп до документите, 
подкрепягци информацията, която е предоставена в [посочете съответната част/раздел/точка или 
точки] от настоящия единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете 
процедурата за възлагане на обгцествена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в 
Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)]".

С оглед посоченото несъответствие участникът следва да представи отново ЕЕДОП за 
„Божков Билд“ ЕООД, в който да прецизира представената от него информация, така че да 
отговаря на поставените изисквания.

1.3. В представения ЕЕДОП от КОНСОРЦИУМ „ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД, в част II 
„Информация за икономическия оператор“, раздел А: „Информация за икономическия 
оператор“, подточка д) е посочено: „Икономическият оператор може ли да представи 
удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или информация, 
която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението
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чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в съответната държава членка?“,
и участникът е отговорил „НЕ“. Това от своя страна влиза в противоречие с посоченото в 
Част III „Основания за изключване“, раздел Б: „Основания, свързани с плащането на данъци и 
социалноосигурителни вноски“, където участникът е посочил, че НЕ е извършил нарушение, 
свързано със задълженията му за плащане на данъци, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване“, както и че НЕ е извършил нарушение, свързано със 
задълженията му за плащане на социалноосигурителни вноски, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване“.

Според дадените указания в ЕЕДОП, в част VI „Заключителни положения“: 
„Икономическият оператор декларира, че информацията, посочена в части II  —  V от ЕЕДОП, е 
вярна и точна и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни 
данни. Икономическият оператор официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава 
да представи указаните сертификати и други доказателства, освен в случаите, когато:
а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк 
достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна 
безплатно (при условие че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб 
адрес, орган т и  организация, издали документа, точна информация за документа), за да може 
възлагащият орган или възложителят да направят това. Когато има такова изискване, 
информацията трябва да бъде придружена със съответното съгласие за
достъп до документите), или
б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно (в зависимост от изпълнението на член 59, параграф 5, 
втора алинея от Директива 2014/24/ЕС на национално равнище), възлагащият орган или 
възложителят вече притежава съответната документация.

Икономическият оператор дава официално съгласие да получи достъп до документите, 
подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част/раздел/точка или 
точки] от настоящия единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете 
процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в 
Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)]".

С оглед посоченото несъответствие участникът следва да представи отново ЕЕДОП за 
КОНСОРЦИУМ „ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД, в който да прецизира представената от него 
информация, така че да са изпълнени поставените от възложителя изисквания.

1.4. В представения ЕЕДОП от КОНСОРЦИУМ „ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД, в част II 
„Информация за икономическия оператор“, на въпроса „Икономическият оператор участва 
ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически 
оператори?“, участникът е отговорил „ДА“.

Доколкото КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД, гр. София, с адрес: гр. София 
1111, ул. „Николай Коперник“ вх. Б, № 21, ет. 3, тел: 0899 166 168, 02 934 41 84, факс: 02 934 
41 84, e-mail: monostro@abv.bg, лице за контакт: Пламен Атанасов, е подал оферта с вход. № 
5300 -  22343 -  4/28.06.2018 г. от 14:57 часа, за обособена позиция 3, той се явява 
самостоятелен участник в процедурата. Въпросът „Икономическият оператор участва ли в 
процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно е други икономически оператори?“ 
по-скоро предполага участието на дадено дружество в обединение/консорциум заедно е друго 
дружество. Самото обединение/консорциум е самостоятелен участник. В подкрепа на това 
е и посочването в ЕЕДОП на „ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на 
групата, отговорник за конкретни задачи...): „Обединение“, както и това че са посочени и 
другите два икономически оператора, участващи в обединението, и самото посочване, че 
КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ ДЗЗД е името на „участващата група“. Следва да се има 
предвид, че КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД. т.е. обединението е участникът в
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обществената поръчка, подал самостоятелна оферта, и следователно отговорът би следвало да 
бъде прецизиран.

Участникът КОНСОРЦИУМ „ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД следва да представи отново 
ЕЕДОП -  за „Монолитно Строителство“ ЕООД, за „Божков Билд“ ЕООД и за 
КОНСОРЦИУМ „ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД, попълнен коректно, така че да е видно 
съответствието му с поставените изисквания.

V. Относно документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от опаковка с вход. № 5300 -  22480 -  
1/28.06.2018 г. от 14:59 часа на „ТИМБИЛД“ ЕООД, гр. София 1202, ул. „Цар Самуил“ 
вх. Б, № 124, ет. 1, тел: 0878/166 133, 02/931 01 64, факс: 02/833 40 24, e-mail: 
timbild@abv.bg, лице за контакти: Цветан Михов, за обособена позиция 2:

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, 
комисията констатира следното:

Участникът е представил всички изискуеми документи и е налице съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

VI. Относно документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от опаковка с вход. № 5300 -  2710 -  
6/28.06.2018 г. от 15:21 часа на ЕТ „НАДЕЖДА -  НАДЕЖДА ХРИСТОВА“, град Велико 
Търново, ул. „Моско Москов“, вх. ..., № 17, ет. 2, ап. 3, тел: 0887784648, e-mail: 
n_transport@abv.bg, лице за контакти: Надежда Христова, за обособена позиция 8:

Според поставеното от Възложителя изискване в поканата в Глава III „Съдържание на 
офертата и изискуеми документи. Раздел 1 „Съдържание на офертата. Общи положения“, т. I. 
Критерии за подбор, които се отнасят до годността (правоспособността) за упражняване 
на професионална дейност:

„Възложителят поставя изискване към участниците относно годност /правоспособност/ 
за упражняване на професионална дейност, както следва:

Участникът следва да е вписан в Централен професионален регистър на строителя за:
- за обособени позиции № 1, 2, 3, 5, 6 и 8 - първа група, строежи от III - V категория 

и/или пета група “.

В представения ЕЕДОП, в раздел А: „Годност“, т. 1) Той е вписан в съответния 
професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен, 
участникът не е посочил никакъв отговор. Отговорът е даден в следващата точка -  т. 2) При 
поръчки за услуги: Необходимо ли е специално разрешение или членство в определена 
организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в 
държавата на установяване? -  там участникът е посочил отговор „ДА“, и „Удостоверение за 
вписване в Централен професионален регистър на строителя за: първа група, строежи от I - V 
категория и пета група“ , като също е маркирал отговор „Да“.

Доколкото предметът на обществената поръчка е „Извършване на строителни и 
монтажни работи на сграден фонд общинска собственост, както и на други дейности 
възникнали при бедствия и аварии на територията на Община Велико Търново, по обособени 
позиции“, попълването на полето за „Услуги“ не е коректно. Участникът не се е съобразил 
с изрично посоченото указание в ЕЕДОП, че т. 2) се попълва „при поръчки за услуги“.
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Участникът следва да представи нов ЕЕДОП, с попълнена коректно информация в 
съответния раздел.

VII. Относно документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от опаковка е вход. № 5300 -  4509 -  
11/28.06.2018 г. от 15:48 часа на ЕТ „ПРОЛЕТ -  ЙОРДАН ЙОРДАНОВ“, гр. Велико 
Търново, ул. „Димитър Мантов“ № 22, тел: 062/63 79 71, факс: 062/63 79 71, e-mail: 
proletyy@abv.bg, лице за контакт: Йордан Йорданов, за обособена позиция 6:

Според поставеното от Възложителя изискване в поканата в Глава III „Съдържание на 
офертата и изискуеми документи. Раздел 1 „Съдържание на офертата. Общи положения“, т. 
III. Критерии за подбор, които се отнасят до технически и професионални способности:

3.1 Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или 
сходни с тези на настоящата обществена поръчка за позиции от № 1 до № 7 
включително,..............

Доказване на посоченото изискване:
При подаване на офертата съответствието с изискването се декларира в Част IV. 

Раздел В, т. 16 от ЕЕДОП с посочване на стойностите, датите и получателите, като от 
информацията следва да е видно и съответствието с премета и обема на позицията. ...“.

Участникът в раздел В: „Технически и професионални способности“ на ЕЕДОП, т. 
1а) „Само за обществени поръчки за строителство“ не е попълнил нищо. В следващата 
точка -  16) „Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги“ е 
посочено „Строителни дейности по изграждането на приют от отворен тип и място за 
временно настаняване на безстопанствени животни, местност „Голяма страна“, село 
Шемшево, Община Велико Търново“.

Тази информация не е коректно посочена на правилното място, доколкото извършените 
дейности са „строителни“ , а и предметът на обществената поръчка го изисква, поради което и 
поставените от възложителя изисквания са в тази посока:

„Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с 
тези на настоящата обществена поръчка за позиции от № 1 до № 7 включително, както следва: 

-  най малко едно изпълнено строителство или строително-монтажни дейности в 
сграда за последните 5 години от датата на подаване на оферта;

Забележка: Възложителя не поставя изискване за обем на изпълненото строителство 
или строително-монтажни дейности в сграда

Под сходно строителство се разбира -  реконструкция на сграда или текущ ремонт 
на сграда или основен ремонт на сграда или частичен ремонт на сграда или изграждане 
на нов строеж на сграда“.

С оглед на това участникът следва да представи отново ЕЕДОП, като посочи отговора 
си в правилното поле, като попълни и цялата изискуема информация (брой години, извършени 
строителни работи...).

к к к

В съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на 
настоящия протокол 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
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след крайния срок за получаване на оферти.

Възможността по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП се прилага и за подизпълнителите и третите 
лица, посочени от участника (ако е приложимо). Участникът може да замени подизпълнител 
или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на 
условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, 
т. 1, 2 и 7 от ЗОП новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат 
самостоятелно да представляват участника.

След изтичането на срока от 5 работни дни, комисията ще проведе заседание за 
разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на 
участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Съгласно чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията уведомява участниците, като им изпраща 
протокола с констатациите в деня на публикуването му в профила на купувача.

Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участниците представят на комисията 
съответните документи или информация в срок от 5 (пет) работни дни от получаването 
на настоящия протокол.

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.

Допълнително изисканите документи се представят в Общински център за услуги и 
информация на гражданите (ОЦУИГ) в сградата на общината на адрес гр. Велико Търново, пл. 
„Майка България” № 2, Пощенски код 5000 в запечатана непрозрачна опаковка върху 
която, освен идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail, 
се изписва:

О Т Г О В О Р

На писмо с изх. № .......................... ...... /2018 г.

До инж. Динко Кечев -  Директор дирекция „Строителство и устройство на територията” 
в Община Велико Търново, Председател на комисията, определена от Кмета на Община 
Велико Търново по обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителни и 
монтажни работи на сграден фонд общинска собственост, както и на други дейности 
възникнали при бедствия и аварии на територията на Община Велико Търново, по 
обособени позиции“ за позиция...................... , с уникален номер в РОП: 00073-2018-0024

От участник:............................................................... Е И К .....................................................................
Адрес за кореспонденция: град :...........................   Пощенски код........................................
Улица , вх....... № ........ , ет................
Телефон:.............................................ф акс:.........................................................................................
Електронна пощ а..................................................................................................................................
Лице за контакти:.................................................................................................................................

ДА СЕ ОТВОРИ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА______________
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определена от Кмета на Община Велико Търново по обществена поръчка с предмет: 
„Извършване на строителни и монтажни работи на сграден фонд общинска собственост, 
както и на други дейности възникнали при бедствия и аварии на територията на 
Община Велико Търново, по обособени позиции” -  за позиция...............................................

Комисията приключи работа в 15:20 часа и насрочи следващо заседание след 
получаване на отговорите на участниците по констатациите в настоящия протокол.

Настоящият протокол се състави в един екземпляр и в съответствие с чл. 54, ал. 8 от 
ППЗОП ще бъде публикуван на профила на купувача на Община Велико Търново на адрес: 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/599.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:..........................  . . ...............................
инж. Динко Кечев -  ДирбкТрр^ирекция „ртроителство и устройство на територията“ в 
Община Велико

И ЧЛЕНОЦЕ<

Надя П етр о в^  Дирекът дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико Търново

инж. Николай Петкб^з ГлАвен експерт в отдел „Техническа инфраструктура“, дирекция 

„Строидедетзо и устройство на територията“ в Община Велико Търново

 .............................

инж. Иван Иванов - Главей експерт в отдел „Техническа инфраструктура“, дирекция 

„Строителство и устройство на територията“ в Община Велико Търново

Трета МариновА -  Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ 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!




