
ПРОТОКОЛ № 2 

Днес 17.07.2019 г. в 09:00 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 22-1023/25.06.2019 
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: 
„Изграждане на система от подземни контейнери за битови отпадъци на територията 
на гр. Велико Търново", открита с Решение РД 24-60 от 20.05.2019 г. на Кмета на Община 
Велико Търново, публикувано на дата 23.05.2019 г. в Регистъра на обществените поръчки на 
АОП под ID 912551, с публикувано обявление с ID 912552 на дата 23.05.2019 г. в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП, с уникален номер в РОП 00073-2019-0021, с адрес на профила 
на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-
kupuvacha/679. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. Георги Камарашев 
територията" в Община Велико Търново; 

- Заместник-кмет "Строителство и устройство на 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Зорница Кънчева - Началник отдел „Околна среда" в Дирекция „Строителство и устройство 
на територията" в Община Велико Търново; 
2. Нели Любенова - Старши експерт в отдел „Околна среда" в Дирекция „Строителство и 
устройство на територията" в Община Велико Търново; 
3. инж. Даниел Дончев - Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура" в Дирекция 
„Строителство и устройство на територията" в Община Велико Търново; 
4. Мая Тодорова - Старши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 
Търново; 

Комисията започна да разглежда и анализира представената оферта. Комисията в 
изпълнение на чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, започна обсъждане относно съответствието на участника 
с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

КОНСТАТАЦИИ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 8 ОТ ППЗОП 
относно липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 
състояние или критериите за подбор 

I. Оферта с вх. № 53-2648-1/24.06.2019 г., 15:34 ч. на „Инженерингова компания 
Сити Газ" ЕООД, с ЕИК 201219383, със седалище и адрес на управление: гр. Стара 
Загора, ул. „Захари Стоянов" № 14, ет. 1, an. 1, тел.: 042/656 565, 0888 701 290, e-mail: 
info@sity-gas.eu, лице за контакти: Мирослав Ангелов. 

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

Участникът „Инженерингова компания Сити Газ" ЕООД е представил един еЕЕДОП, 
подписан и подпечатан от Мирослав Ангелов и един еЕЕДОП от „Планекс инфраструктура" 
ЕООД, подписан и подпечатан от Кристиян Дешков, в качеството им на подизпълнител. 
Представил е и Декларация за съгласие за участие, като подизпълнител от „Планекс 
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инфраструктура" ЕООД, подписана и подпечатана от управителя и представляващия 
дружеството - Кристиян Дешков, в която са декларирани дейностите, които ще изпълняват в 
качеството си на подизпълнител. 

Относно представения еЕЕДОП от „Инженерингова компания Сити Газ" ЕООД: 
1. В Част IV „Критерии за подбор", Раздел В „Технически и професионални 

способности", „Образователна и професионална квалификация" от представения еЕЕДОП 
участникът „Инженерингова компания Сити Газ" ЕООД е посочил 1 лице - „Ръководител на 
проекта - Деница Нанева, Квалификация - Висше образование, Образователно-
квалификационна степен „ бакалавър ", специалност - Екология и опазване на околната среда, 
Професионална квалификация - Еколог, Диплома № 636/2011 г., Серия ТрУ-2011, издадена от 
Тракийски университет - Стара Загора Специфичен професионален опит: При работата си в 
„ Екоколект" АД е участвала в дейността на дружеството по цялостно изграждане на 
системи за разделно събиране на отпадъци, чрез монтирането контейнери за разделно 
събиране на отпадъци в Пловдив, Стара Загора, Габрово, Асеновград и др. От май 2015 г. до 
настоящият момент Деница Нанева е на постоянен трудов договор в „ИК Сити газ" ЕООД. 
Нейната работа е в областта на цялостно изграждане на системи за разделно събиране на 
отпадъци, чрез монтирането контейнери за разделно събиране на отпадъци, вкл. за 
доставката на фирмата ни за гр. Белград, Сърбия и за Скопие, Македония Обект 1: Доставка 
на контейнери за разделно събиране на отпадъци: 180 броя надземни и 250 броя подземни с 
ръчно или хидравлично обслужване, Възложител - „МИ-ГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ" ДОО Обект 2: 
„Проектиране, изпълнение на строително - монтажни работи, доставка и монтаж на 
подземни контейнери за разделно събиране на отпадъци на територията на община Бургас" ". 
От съдържащата се информация еЕЕДОП на „Инженерингова компания Сити Газ" ЕООД, 
комисията не установява съответствие с критериите за подбор относно разполагане с 
Технически ръководител. 

Съгласно документацията и обявлението за възлагане на обществената поръчка е 
поставено изискване участникът да разполага със минимум лица с образование, квалификация, 
степен, правоспособност, опит и регистрация или еквивалентни, на както следва: 

„- Ръководител на проекта - 1 лице 
Квалификация - Висше образование, образователно-квалификационна степен 

„бакалавър" ши еквивалент със специалност в някое от следните професионални 
направления: технически или природни науки, екология или еквивапентна; За еквивалентни се 
считат специалностите от областите: „Технически науки" ши „Природни науки, 
математика и информатика ". 

Специфичен професионален опит: Минимум 1 проект ши дейност в областта на 
изграждането на системи за събиране на отпадъци в градска среда. 

Посочените области на висше образование са съгласно Класификатор на областите на 
висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., ши 
еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области еквивалентни на 
посочените специалности. 

- Технически ръководител -1 лице 
Да гша квалификация „строителен инженер", „архитект" ши „строителен техник", 

съгласно чл. 163а от ЗУТ ши еквивалентна; 
Забележка: Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт!" 
Участникът трябва да предостави информация в Част IV, Раздел В, 

„Образователна и професионална квалификация" от ЕЕДОП, така че да се удостовери 
съответствие с минимално поставените изисквания. 

В представения еЕЕДОП от „Планекс инфраструктура" ЕООД, в Част IV „Критерии за 
подбор", Раздел В „Технически и професионални способности", „Образователна и 
професионална квалификация" е посочено 1 лице - „ Технически ръководител - инж. Петър 
Минчев Петров Магистър, Специалност - „Промишлено и гражданско строителство", 
Диплома № 002426/28.07.1995 от ВВИСУ "Любен Каравелов "- гр. София, на трудов Договор". 
Ако участникът в процедурата се позовава на капацитета на подизпълнителят за покриване на 
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критериите за подбор, то трябва да бъде посочено в представения от участникът еЕЕДОП. 
Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП и предварително обявените условия в обявлението и в 

документацията на поръчката „При подаване на оферта участникът декларира липсата на 
основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на 
единен европейски документ за обществени поръчки". Участник в процедурата е 
„Инженерингова компания Сити Газ" ЕООД и съответно той трябва да докаже съответствие с 
всички критериите за подбор поставени от възложителя, независимо дали ги доказва, чрез чужд 
капацитет. 

2. На следващо място съгласно §2, т. 34 от допълнителните разпоредби на ЗОП 
„Подизпълнител" е трето лице, което е дало съгласие да изпълни определен дял от предмета на 
обществената поръчката. Предвид това, че участникът „Инженерингова компания Сити Газ" 
ЕООД, ще използва капацитета на трето лице, което участва в изпълнението (подизпълнителя) 
и за покриване на критериите за подбор, то Участникът погрешно не е отбелязал това 
обстоятелство в част II, Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други 
субекти" от еЕЕДОП, чрез посочване на отговор „ДА". 

В съответствие с чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска от 
участника в срок до 5 работни дни от получаването на настоящия протокол, да представи 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. 

Възможността по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП се прилага и за подизпълнителите и третите 
лица, посочени от участника. 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. 

Отговорите на участниците 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: 

3 



л 

О Т Г О В О Р 

На писмо с изх. № / 2019 г. 
До проф. Георги Камарашев - Заместник-кмет "Строителство и устройство на територията" в 
Община Велико Търново, Председател на комисията, определена от Кмета на Община Велико 
Търново по обществена поръчка с предмет: „Изграждане на система от подземни 
контейнери за битови отпадъци на територията на гр. Велико Търново", с уникален 
номер в РОП: 00073-2019-0021 

От участник: ЕИК 
Адрес за кореспонденция: град: Пощенски код 
Улица , вх № ет 
Телефон: факс: 
Електронна поща 
Лице за контакти: 

ДА СЕ ОТВОРИ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА 
определена от Кмета на Община Велико Търново по обществена поръчка с предмет: 
„Изграждане на система от подземни контейнери за битови отпадъци на територията 
на гр. Велико Търново" 

Комисията приключи работа в 10:30 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-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/679. 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/ проф. Георги Камарашев - "Заместник-кмет "Строителство и устройство на територията" в Община 
Велико Търново/ 

И ЧЛЕНОВЕ: 

/ Зорница Кънчева - Началник отдел „Околна среда" в Дирекция „Строителство и устройство на 
територията" в,Община Велико Търново / 

/ Нели Любенива - ьшрши експерт в отдел „Околна среда" в Дирекция „Строителство и устройство на 
територията\в Обш1*на Велико Търново / 

/ инж. Даниел Дончев - Плавен експерт в отдел „Техническа инфраструктура" в Дирекция 
„Строителство и устройство на територията" в Община Велико Търново / 

/ Мая Toj Старши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико Търново / 
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.




