
ПРОТОКОЛ № 2

Днес на дата 14.09.2020 г. от 10:00 часа в сградата на Община Велико Търново 
в стая 505, 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 22-866/23.06.2020 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: „Извършване на снегопочистване и 
зимно поддържане на територията на община Велико Търново, по обособени 
позиции“.

Обособена позиция № 1 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на 
общинската пътна мрежа на територията на община Велико Търново“ Прогнозна 
стойност 900 000 лв. без ДДС;

Обособена позиция № 2 „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на 
територията на град Велико Търново.” Прогнозна стойност 1 800 000 лв. без ДДС;

Обособена позиция № 3 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. 
Арбанаси“. Прогнозна стойност 5000 лева без ДДС;
Обособена позиция № 4 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. 
Дичин“. Прогнозна стойност 2750 лева без ДДС;
Обособена позиция № 5 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. 
Къпиново“. Прогнозна стойност - 2166,67 лева без ДДС;
Обособена позиция № 6 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. 
Никюп“. Прогнозна стойност 3333,33 лева без ДДС;
Обособена позиция № 7 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. 
Ново село“. Прогнозна стойност 3166,67 лева без ДДС;
Обособена позиция № 8 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. 
Плаково“. Прогнозна стойност 1000 лева без ДДС;
Обособена позиция № 9 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. 
Присово“. Прогнозна стойност 4166,67 лева без ДДС;
Обособена позиция № 10 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. 
Пчелище“. Прогнозна стойност 5000 лева без ДДС;
Обособена позиция № 11 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. 
Хотница“. Прогнозна стойност 3333,33 лева без ДДС;
Обособена позиция № 12 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. 
Шереметя“. Прогнозна стойност 2500 лева без ДДС;
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Обособена позиция № 13 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. 
Церова кория“. Прогнозна стойност 2500 лева без ДДС;
Обособена позиция № 14 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. 
Беляковец“. Прогнозна стойност 3333,33 лева без ДДС;
Обособена позиция № 15 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. 
Русаля“. Прогнозна стойност 2916,67 лева без ДДС;
Обособена позиция № 16 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. 
Момин сбор“. Прогнозна стойност 1833,33 лева без ДДС;
Обособена позиция № 17 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. 
Балван“. Прогнозна стойност 3166,56 лева без ДДС;
Обособена позиция № 18 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. 
Ветринци“. Прогнозна стойност 1666,67лева без ДДС;
Обособена позиция № 19 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. 
Емен“.
Прогнозна стойност 3333,33 лева без ДДС;
Обособена позиция № 20 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. 
Буковец“. Прогнозна стойност 3 000 лева без ДДС;
Обособена позиция № 21 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. 
Велчево“. Прогнозна стойност 2000 лева без ДДС;
Обособена позиция № 22 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. 
Миндя“. Прогнозна стойност 2000 лева без ДДС;
Обособена позиция № 23 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. 
Водолей“. Прогнозна стойност 2083,33 лева без ДДС;
Обособена позиция № 24 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. 
Малки чифлик“. Прогнозна стойност 3000 лева без ДДС;
Обособена позиция № 25 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. 
Пушево“. Прогнозна стойност 1 800 лева без ДДС;
Обособена позиция № 26 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. 
Шемшево“. Прогнозна стойност 3333,33 лева без ДДС;
Обособена позиция № 27 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. 
Леденик“ Прогнозна стойност 5500 лева без ДДС.
Обособени позиции № 3-27 включително, на основание чл.21, ал. 6 от ЗОП, ще бъдат 
възложени по реда валиден за индивидуалната прогнозна стойност, тъй като стойността 
на съответната позиция не надхвърля 156 464 лв. без ДДС, като общата прогнозна 
стойност на тези позиции не надхвърля 20% от общата прогнозна стойност на поръчката. 
За тези ОП не се подават оферти. Остатъчната стойност на поръчката след отделянето на 
позиции № 3-27 е 2 700 000 лева без ДДС.

и с уникален номер на процедурата в регистъра на АОП 00073-2020-0029, с публикувано 
обявление на дата 18.05.2020 с ID 977596 в Регистъра на обществените поръчки на АОП 
и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново https://www.veliko-
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tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/797, с обща прогнозна стойност на поръчката 0П1- ОП27- 
2773883.22 лева без ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. Георги Камарашев - Заместник - кмет „Строителство и 
устройство на територията”.

И ЧЛЕНОВЕ:

1. инж. Цанко Стоянов Бояджиев - Началник на отдел „Техническа инфраструктура”;

2. Русанка Александрова -  Главен юрисконсулт дирекция „Обществени поръчки”.

Постъпили са 2 (две) оферти, както следва:

Оферта за обособена позиция № 2 с вх. № 5300-7866-2/22.06.2020 г. от 12:13 часа от 
„Нелсен Чистота“ ЕООД, с ЕИК: 123087321, с адрес за кореспонденция: град София, 
ПК 1404, бул. „България“, № 111, ет.З, телефон: 0893337771, ел. поща: 
nelsen chistota eood@abv.bg. Лице за контакти Венцислав Христов.

Оферта за обособена позиция № 1 е вх. № 5300-116-26/22.06.2020 г. от 14:03 часа от 
„ПЪТНИ СТРОЕЖИ- ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД, е ЕИК: 104693344, адрес за 
кореспонденция: град Велико Търново, ПК 5000, бул. България, № 27; телефон: 
062/616811; факс: 062/628359; ел. поща за кореспонденция office@Dsvt.bg. Лице за 
контакт: инж. Филип Маринов, инж. Румен Игнатов.

Комисията започна да разглежда и анализира постъпилите оферти.

Комисията направи справка на официалната страница на АОП 
https://www2.aop.bg/stopanski-subekti/stopanski-subekti-s-narusheniva/ и установи, че в 
процедурата не са постъпили оферти от участници, посочени в списъка на „Стопански 
субекти с нарушения“.

Комисията по изпълнение на чл.54, ал. 7 от ППЗОП започна обсъждане относно 
съответствието на участниците с изискванията към личното състояние, поставени от 
възложителя. След като всеки от състава на комисията лично разгледа документите по 
чл. 39, ал.2 от ППЗОП, единодушно се взеха следните решения:

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
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Оферта за обособена позиция № 2 с вх. № 5300-7866-2/22.06.2020 г. от 12:13 часа от 
„Нелсен Чистота“ ЕООД, с ЕИК: 123087321, е адрес за кореспонденция: град София, 
ПК 1404, бул. „България“, № 111, ет.З, телефон: 0893337771, ел. поща: 
nelsen chistota eood@abv.bg. Лице за контакти Венцислав Христов.

Участникът е представил: еЕЕДОП за „НЕЛСЕН ЧИСТОТА“ ЕООД, подписан с 
ел. подпис от Венцислав Христов; Димитър Борисов и Иво Иванов ( представен на 
диск с надпис еЕЕДОП „Нелсен Чистота“)

Участникът е посочил необходимата информация в част II „Информация за 
икономическия оператор“ от еЕЕДОП. Участникът в еЕЕДОП е отговорил с отговор 
„не“ на въпроса „Икономическият оператор микро, малко или средно предприятие ли е? 
Участникът не участва в процедурата заедно с други икономически оператори. Заявил е 
участие за обособена позиция № 2 в част II „Информация за икономическия оператор“, 
раздел А. „Информация за икономическия оператор“ от еЕЕДОП.
Комисията направи справка в търговския регистър и установи следните обстоятелства за 
участника. Управител на дружеството е Венцислав Христов, който е и подписал с ел. 
подпис ЕЕДОП. В търговският регистър е оповестена информация относно 
действителните собственици - физически лица.
- Участникът е посочил, че ще използва капацитета на други субекти в раздел В. 
„Информация относно използването на капацитета на други субекти“.
- Участникът е посочил, че няма да използва подизпълнители.

В отговор на изискването: „Участникът трябва да е изпълнил за последните 3 (три) 
години от датата на подаване на офертата, дейност с предмет, идентичен или сходен с 
този на обособената позиция /ОП/. Под дейност с предмет, идентичен или сходен с този 
на обособената позиция /ОП/се приема: извършване заедно или поотделно на една от 
дейностите: снегопочистване и/или зимна поддръжка, извършена с машини пригодени 
за снегопочистване / зимно поддържане на пътища/улици. Възложителят не поставя 
изискване за обем. Изискването може да се докаже с една или повече изпълнени 
дейности и спрямо един и/или повече обекти.“, участникът е представил следната 
информация:

Описание
„Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на територията на град 
Велико Търново.”
Сума
2078342.56 BGN (Bulgarian Lev)
Начална дата 
12-09-2015 
Крайна дата
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12-09-2020
Получатели
Община Велико Търново

участникът е посочил линк към портала на обществените поръчки на АОП, като с 
представената информация се удостоверява съответствие с посоченото минимално 
изискване за опит.

В отговор на изискването:

Минимално ниво: За Обособена позиция № 2

По т.2 Участникът трябва да разполага със минимум ръководен състав с професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката или еквивалентна, на както следва:

Ръководител екип -  едно лице за оперативното ръководене на работа по 
снегопочистване и зимно поддържане.

Шофьори - минимум 24 лица.
Оперативен дежурен - 1 лице.

участникът е представил подробна информация в раздел В. „Технически и 
професионални способности“, в част „Образователна и професионална квалификация“ 
на еЕЕДОП за изискуемия състав от лица, с която удостоверява съответствието си с 
поставеното минимално изискване.

В отговор на изискването:
„За Обособена позиция № 2:

По т.З. Участникът трябва да разполага с минимално необходим брой и видове
механизация/машини/, пригодени за снегопочистване, опесъчаване и извозване на
снежна маса, или еквивалентни на както следва:

о комбинирани автомобили оборудвани със снегоринни гребла и пясъко- 
разпръскващи устройства с обем 6 м3 - общо 16 броя / или снегорини - 9
броя и пясъко - разпръсквани - 7 броя );

о челен товарач /фадрома - 2 бр.;
о самосвали /за извозване на сняг/ - 3 бр.;
о автогрейдер/за разриване на сняг/- 1 бр.;
о малогабаритни автомобили за опясъчаване и/или разпръскване на

химически препарати на тесни улици в града /автомобили с висока
проходимост / - 2 броя.“
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участникът е представил следната информация:

„Хидромек С13074' /под наем - товарач на пясък и сол/ , собственост на „ЗМБГ“ АД; 
Хидромек С09768 /товарач на пясък и сол/ , собственост на „Нелсен Чистота“ ЕООД; 
Мерцедес СА2313РВ /под наем -  пясъкоразпръсквач/ , собственост на „ЗМБГ“ АД; 
Мерцедес СА2289РВ / под наем -  пясъкоразпръсквач/ , собственост на „ЗМБГ“ АД; 
Мерцедес СА2290РВ /под наем -  пясъкоразпръсквач/ , собственост на „ЗМБГ“ АД;
Мерцедес СА2283РВ /под наем -  пясъкоразпръсквач/ , собственост на „ЗМБГ“ АД;
Мерцедес СА2284РВ /под наем -  пясъкоразпръсквач/ , собственост на „ЗМБГ“ АД;
Мерцедес СА2285РВ /под наем -  пясъкоразпръсквач/ , собственост на „ЗМБГ“ АД;
Мерцедес СА2286РВ /под наем -  пясъкоразпръсквач/ , собственост на „ЗМБГ“ АД;
УНИМОГ СА0075 АА /
снегорин/, собственост на „Нелсен Чистота“ ЕООД; Мерцедес СА7571РС / под наем -  
снегорин/, собственост на „ЗМБГ“ АД; Мерцедес СА2287РВ / под наем -  снегорин/ , 
собственост на „ЗМБГ“ АД; Мерцедес СА2291РВ / под наем -  снегорин/, собственост на 
„ЗМБГ“ АД; Мерцедес СА8449РВ / под наем -  снегорин/, собственост на „ЗМБГ“ АД; 
Волво СА0322ТН / под наем -  снегорин/, собственост на „ЗМБГ“ АД; Волво СА6569ТК 
/ под наем -  снегорин/ , собственост на „ЗМБГ“ АД; Волво СА2001ХТ / под наем -  
снегорин/ , собственост на „ЗМБГ“ АД; Волво СА2007ХТ /под наем -  снегорин/ , 
собственост на „ЗМБГ“ АД; Виктор Мейли ВТ2837КС/ малогабартен автомобил/, 
собственост на „Нелсен Чистота“ ЕООД УНИМОГ СА0457ХВ /под наем -  малогабартен 
автомобил/, собственост на „ЗМБГ“ АД; САМОСВАЛ „ДАФ” СА4112РН /под наем - 
извозва сняг/, собственост на „ЗМБГ“ АД; САМОСВАЛ „Ивеко” СА6596ТК /под наем - 
извозва сняг/, собственост на „ЗМБГ“ АД; САМОСВАЛ „Ивеко“ СА6597ТК /под наем 
-  извозва сняг/, собственост на „ЗМБГ“ АД; АВТОГРЕЙДЕР РК 02922 /под наем -  
разрива сняг/, собственост на ДЛВ ЕООД“

Участникът с така представената информация, удостоверява съответствие с 
изискванията на възложителя за минимално необходим брой и видове 
механизация/машини/.

На етап подаване на офертата участникът е декларирал липсата на основания за 
отстраняване по чл. 54, ал. 1, тЛ, т. 2, т.З, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 от 
ЗОП чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл. 
55, ал.1, т.1 от ЗОП от изискуемото лице. ЕЕДОП е подписан от изискуемото лице 
съгласно чл. 54, ал.2 и ал.З от ЗОП, във връзка с чл. 40 от ППЗОП. Участникът е 
декларирал липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, 
липсата на свързаност с друг участник по смисъла на § 1, т. 13 и т.14 от допълнителните 
разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с чл. 101, ал. 
11 от ЗОП и чл. 107, т. 4 от ЗОП и липсата на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, 
чрез представяне на ЕЕДОП.
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Комисията констатира, че в Търговския регистър е вписана промяна в 
обстоятелствата, касаеща седалище и адрес на управление.

„5. Седалище и адрес на управление 
Държава: БЪЛГАРИЯ 
Област: Варна, Община: Варна 
Населено място: гр. Варна, п.к. 9028 
р-н Одесос
бул./ул. ул. Йоан Екзарх № 10 Адрес на електронна поща: nelsen@abv.bg

Предвид изложените обстоятелства е необходимо представяне на еЕЕДОП, в който 
да се посочи актуална информация, относно седалище и адрес на управление.

Относно еЕЕДОП за „Д Л В“ ЕООД, подписан с ел. подпис от Мирослав Мирчев 
(представен на диск с надпис „еЕЕДОП „ДЛВ“ ЕООД).

„Д J1 В“ ЕООД е трето лице на участникът, с което се удостоверява съответствието с 
минималното изискване за необходим брой и видове механизация/машини/.
В еЕЕДОП на „Д Л В“ ЕООД е посочена необходимата информация в част II 
„Информация за икономическия оператор“ от еЕЕДОП. Декларирани са липсата на 
основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т.1, т. 2, т.З, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл. 55, 
ал. 1, т. 1 от ЗОП чрез представяне на Единен европейски документ за обществени 
поръчки (ЕЕДОП). Декларирано е липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 и 
чл. 55, ал.1, т.1 от ЗОП от изискуемото лице - Мирослав Мирчев. ЕЕДОП е подписан от 
изискуемото лице съгласно чл. 54, ал.2 и ал.З от ЗОП, във връзка с чл. 40 от ППЗОП. 
Декларирана е липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, 
липсата на свързаност с друг участник по смисъла на § 1, т. 13 и т.14 от допълнителните 
разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с чл. 101, ал. 
11 от ЗОП и чл. 107, т. 4 от ЗОП и липсата на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, 
чрез представяне на ЕЕДОП. Собственик на капитала е Станислав Любомиров, видно от 
информацията в еЕЕДОП и в Търговския регистър.

В част „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ е декларирана следната 
информация: „АВТОГРЕЙДЕР РК 02922 / разрива сняг/, собственост на ДЛВ ЕООД“.

Комисията констатира, че еЕЕДОП за „Д Л В“ ЕООД, подписан с ел. подпис от 
Мирослав Мирчев, съдържа изискуемата съгласно предварително обявените условия 
информация.
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Относно еЕЕДОП за ЗМБГ АД, подписан с ел. подпис от Дойчин Черешаров; 
Даниела Славчева и Ангел Иванов.

Комисията констатира следното:

В еЕЕДОП за ЗМБГ АД е посочен неверен Идентификационен номер по ДДС: 
BG200726452, като посочената информация не отговаря на установения по 
наименование в ТР ЕИК: 200706452. Участникът следва да представи коригиран в 
тази част еЕЕДОП.
На следващо място комисията установи, че видно от Търговския регистър, 
представител на акционерното дружество е Ангел Иванов, като в съвета на 
директорите участват: Даниела Славчева; Ангел Иванов и Дойчин Черешаров. В 
представения еЕЕДОП е посочена информация само за Ангел Иванов, но не и за 
Даниела Славчева и Дойчин Черешаров, които също са подписали ЕЕДОП с ел. 
подпис. Необходимо е представяне на еЕЕДОП с информация за Даниела Славчева 
и Дойчин Черешаров, в качеството им на изпълнителни директори в част Б 
„Информация за представителите на икономическия оператор“.

В част „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ е декларирана следната 
информация:

„челен товарач /фадрома 1 Хидромек С13074 пясъкоразпръсквачи 1. Мерцедес 
СА2313РВ / пясъкоразпръсквач/ 2. Мерцедес СА2289РВ / пясъкоразпръсквач/ 3. 
Мерцедес СА2290РВ / пясъкоразпръсквач/ 4. Мерцедес СА2283РВ / пясъкоразпръсквач/ 
5. Мерцедес СА2284РВ / пясъкоразпръсквач/ 6. Мерцедес СА2285РВ / 
пясъкоразпръсквач/ 7. Мерцедес СА2286РВ / пясъкоразпръсквач/ снегорини 1. Мерцедес 
СА7571РС / -  снегорин/ 2. Мерцедес СА2287РВ / -  снегорин/ 3. Мерцедес СА2291РВ /-  
снегорин/ 4. Мерцедес СА8449РВ / -  снегорин/ 5. Волво СА0322ТН / снегорин/ 6. Волво 
СА6569ТК / снегорин/ 7. Волво СА2001ХТ / снегорин/ 8. Волво СА2007ХТ / снегорин/ 
малогабаритни автомобили за опясъчаване и/или разпръскване на химически препарати 
на тесни улици в града /автомобили с висока проходимост / 1. УНИМОГ СА0457ХВ 
самосвали / за извозване на сняг/ 1. САМОСВАЛ „ДАФ” СА4112РН 2. САМОСВАЛ 
„Ивеко” СА6596ТК 3. САМОСВАЛ „Ивеко“ СА6597ТК“

Горните констатации, комисията единодушно установи, след като представените 
документи и информация лично се разгледаха от всеки един от комисията.

Оферта за обособена позиция № 1 е вх. № 5300-116-26/22.06.2020 г. от 14:03 часа от 
„ПЪТНИ СТРОЕЖИ- ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД, с ЕИК: 104693344, адрес за 
кореспонденция: град Велико Търново, ПК 5000, бул. България, № 27; телефон:
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062/616811; факс: 062/628359; ел. поща за кореспонденция offlce@psvt.bg. Лице за 
контакт: инж. Филип Маринов, инж. Румен Игнатов.

Участникът е представил: еЕЕДОП за „ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД, 
подписан от Велико Желев, Румен Игнатов; Григор Иванов; Филип Маринов; Румен 
Михайлов.

Участникът е посочил необходимата информация в част II „Информация за 
икономическия оператор“ от еЕЕДОП. Участникът в еЕЕДОП е отговорил с отговор 
„да“ на въпроса „Икономическият оператор микро, малко или средно предприятие ли е? 
Участникът не участва в процедурата заедно с други икономически оператори. Заявил е 
участие за обособена позиция № 1 в част II „Информация за икономическия оператор“, 
раздел А. „Информация за икономическия оператор“ от еЕЕДОП. Няма да бъдат 
използвани трети лица и подизпълнител.

Комисията направи справка в търговския регистър и установи следните обстоятелства за 
участника. Представители на акционерното дружество са Румен Игнатов и Филип 
Маринов, които представляват само заедно. В Съвет на директорите участват: Григор 
Иванов; Румен Игнатов; Филип Маринов; Румен Михайлов; Велико Желев. В 
търговският регистър е оповестена информация в част „действителните собственици“.

В отговор на изискването: „По т.1. Участникът трябва да е изпълнил за последните 3 ( 
три) години от датата на подаване на офертата, дейност с предмет, идентичен или 
сходен с този на обособената позиция /ОП/. Под дейност с предмет, идентичен или 
сходен с този на обособената позиция /ОП/се приема: извършване заедно или поотделно 
на една от дейностите: снегопочистване и/или зимна поддръжка, извършена с машини 
пригодени за снегопочистване / зимно поддържане на пътища/улици. Възложителят не 
поставя изискване за обем. Изискването може да се докаже с една или повече изпълнени 
дейности и спрямо един и/или повече обекти.“, участникът е представил следната 
информация:

Описание
„Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на общинската пътна 
мрежа на територията на община Велико Търново“.
-18-
Сума
907656.13 BGN (Bulgarian Lev)
Начална дата 
27-09-2016 
Крайна дата 
06-11-2018
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Получатели
Община Велико Търново АОП № 00073-2016-0017 
Описание
„Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на общинската пътна 
мрежа на територията на община Велико Търново“.
Сума
1248000.00 BGN (Bulgarian Lev)
Начална дата 
16-11-2018 
Крайна дата

Получатели
Община Велико Търново АОП № 00073-2018-0036 - Действащ договор

С така представената информация се удостоверява съответствие с посоченото 
минимално изискване за опит.

В отговор на изискването:

„За Обособена позиция № 1:

По т.2 Участникът трябва да разполага със минимум ръководен състав с професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката или еквивалентна, на както следва:

Ръководител екип -  две лица за оперативното ръководене на работа по 
снегопочистване и зимно поддържане.

Шофьори - минимум 12 лица.

Оперативен дежурен- 1 лице.“

участникът е представил подробна информация в раздел В. „Технически и 
професионални способности“, в част „Образователна и професионална квалификация“ 
на еЕЕДОП за изискуемия състав от лица, с която удостоверява съответствието си с 
поставеното минимално изискване.

В отговор на изискването:

„За Обособена позиция № 1:
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„По т.З. Участникът трябва да разполага с минимално необходим брой и видове 
механизация/машини/, пригодени за снегопочистване, опесъчаване и извозване на 
снежна маса, или еквивалентни на както следва:

о комбинирани автомобили оборудвани със снегоринни гребла и пясъко- 
разпръскващи устройства - 6 броя; ( или снегорини - 3 бр. и пясъко- 
разпръсквачи - 3 бр.); 

о челен товарач или фадрома - 2 бр.; 
о самосвали - 2 бр.; 
о автогрейдер - 1 бр.;
о автомобили с висока проходимост -1 бр.;“

участникът е представил следната информация: „комбинирани автомобили, оборудвани 
със снегоринни гребла и пясъко- разпръскващи устройства с обем 6 м - 6 броя 1 .Mercedes 
Ахог, ДК № ВТ 2390 КС 2. Mercedes Ахог, ДК № ВТ 2391 КС 3. Mercedes Ахог, ДК № 
ВТ 2392 КС 4. Mercedes Ахог, ДК № ВТ 2394 КС 5. Mercedes Ахог, ДК № ВТ 2768 КС 6. 
Mercedes Ахог, ДК № ВТ2769 КС челен товарач /фадрома - 2 бр 1.HYUNDAI HL760-7A 
Техн. х-ки - 3.1 m3 ДК№ВТ 03477 Основание за ползване -  собствен 2.HYUNDAI HL760- 
7А Техн. х-ки - 3.1 m3 ДК №ВТ 03478 Основание за ползване - собствен самосвали - 2 
бр. Мерцедес Actros 4141 К ДК № ВТ 3749 ВТ ДК № ВТ 3751 ВТ Технически 
характеристики -16 т Основание за ползване - собствени автогрейдер -1 бр. 1. ДОРМАШ 
ДЗ -122 Б Техн. х-ки - 144 кс ДК №ВТ 04487 Основание за ползване - собствен 
автомобили с висока проходимост - 1 бр. 1. ISUZU D МАХ ДК №ВТ 5254 КС Основание 
за ползване -  собствен.“

Участникът с така представената информация, удостоверява съответствие с 
изискванията на възложителя за минимално необходим брой и видове 
механизация/машини/.

На етап подаване на офертата участникът е декларирал липсата на основания за 
отстраняване по чл. 54, ал. 1, т.1, т. 2, т.З, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 от 
ЗОП чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл. 
55, ал.1, т.1 от ЗОП от изискуемите лица. ЕЕДОП е подписан от изискуемите лица 
съгласно чл. 54, ал.2 и ал.З от ЗОП, във връзка с чл. 40 от ППЗОП. Участникът е 
декларирал липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, 
липсата на свързаност с друг участник по смисъла на § 1, т. 13 и т. 14 от допълнителните 
разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с чл. 101, ал. 
11 от ЗОП и чл. 107, т. 4 от ЗОП и липсата на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за
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противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, 
чрез представяне на ЕЕДОП.

След задълбочен анализ на документите и информацията, изискани за доказване на 
личното състояние и след преценка за съответствието с така заложените изисквания, 
комисията единодушно допуска участника, поради следните мотиви:

След разглеждане на представените документи и информация в офертата, комисията 
установи съответствие на участника с изискванията към личното състояние Участникът 
е представил еЕЕДОП с изискуемата информация.
Представената информация в еЕЕДОП, удостоверява съответствие с минималните 
изисквания за допустимост.

Предвид гореизложеното, комисията единодушно решава, че участника отговаря на 
изискванията за лично състояние и допуска участника до етап разглеждане на 
Техническото предложение и проверка за съответствие с предварително обявените 
изисквания. Решението комисията взе след като представените документи и информация 
лично се разгледаха от всеки един от комисията.

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 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.
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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 който, 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. № ............................ / 2020 г.

До Комисията, определена със Заповед № РД 22-866/23.06.2020 г. на Кмета на 
Община Велико Търново по обществена поръчка с предмет: „Извършване на 
снегопочистване и зимно поддържане на територията на община Велико 
Търново, по обособени позиции“., с уникален номер в РОП 00073-2020-0029 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

определена от Кмета на Община Велико Търново по обществена поръчка с предмет: 
„Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на територията на 
община Велико Търново, по обособени позиции“, с уникален номер в РОП 00073- 
2020-0029

Информацията се адресира до комисията с посочване „отговор на писмо с 
изходящ номер”, като се посочва изходящия номер на приложното писмо за изпращане 
на настоящия протокол”.

Комисията приключи работа в 12:00 часа и насрочи следващо заседание след получаване 
на отговорите на участниците по констатациите в настоящия протокол.
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Настоящия 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.

Настоящият протокол се състави и подписа в един екземпляр.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: пш*ф. Георги Камарашев - Заместник - кмет „Строителство и 
устройство на тепитотията”.

И ЧЛЕНОВЕ^

.. инж. Цйнк^ Стоянов Бояджиев - Началник на отдел „Техническа инфраструктура”;

2. ^усанка ^сГт&щандрова -  Главен юрисконсулт дирекция „Обществени поръчки”.
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