
ПРОТОКОЛ № 1

Днес, 01.06.2020 г., в 10:00 часа, в зала 306 в сградата на Община Велико Търново, 
Комисията по чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 51, ал. 1 
от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), назначена със 
Заповед № РД 22-758 от 01.06.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново, започна 
разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в обществена поръчка чрез 
провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление по реда на чл. 79, ал. 1, т.
I от ЗОП, с предмет: „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци, 
землище с. Шереметя, Община Велико Търново”, с прогнозна стойност 2 571 421.63 (два 
милиона петстотин седемдесет и една хиляди четиристотин двадесет и един лева и 63 ст.) лв. 
без ДДС, с публикувано решение с ID 976931 от дата 13.05.2020 г. и с уникален номер в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП: 00073-2020-0028, с адрес на профила на купувача 
на Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/800,

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев -  Директор дирекция „Строителство и устройство на 
територията“ в Община Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Зорница Кънчева-Миладинова -  Началник отдел „Околна среда“ в Община Велико 

Търново
2. Мирослава Цонева -  Главен експерт в отдел „Околна среда“ в Община Велико Търново
3. Инж. Вяра Димитрова - Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура“ в Община 

Велико Търново
4. Грета Маринова - Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико 

Търново

Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП започна работа след получаване на представените 
оферти и Справката от регистъра за получените оферти по чл. 48, ал. 1 от ППЗОП с протокол по 
чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 от 
ППЗОП.

На заседанието на комисията присъстваха:
- Мартин Георгиев - упълномощен представител на „Маридел 2012“ ЕООД, гр. Етрополе, като 
удостовери присъствието си с подписване на протокол за присъствие и представи пълномощно 
от управителя Васил Николов;
- Цветомир Павлов - упълномощен представител на „Еко Традекс Груп“ АД, гр. Хасково, като 
удостовери присъствието си с подписване на протокол за присъствие и представи пълномощно 
от управителя Величко Минев;
- Николай Ванчев - упълномощен представител на „Главболгарстрой“ АД, гр. София, като 
удостовери присъствието си с подписване на протокол за присъствие и представи пълномощно 
от Мая Пенчева - изпълнителен директор и упълномощен представител

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/800


Председателят на комисията изчете Заповед № РД 22-758 от 01.06.2020 г., представи 
комисията и оповести нейните задачи:

„да разгледа постъпилите в срок оферти за съответствие с изискванията към личното да 
разгледа постъпилите в срок оферти за съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя; да разгледа и провери допуснатите оферти за 
съответствие с предварително обявените условия. Комисията да класира участниците по 
степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

Комисията да проведе заседание на 01.06.2020 г. от 10:00 часа в заседателна зала в 
сградата на Община Велико Търново. Всички действия на комисията да бъдат протоколирани, 
като резултатите от работата да бъдат отразени в доклад. Докладът на основание чл. 106, ал. 1 
от ЗОП, да бъде представен на Възложителя за утвърждаване, като към него да бъдат 
приложени протоколите от работата на комисията и всички документи, изготвени в хода на 
работа на комисията, заедно с цялата документация по процедура с предмет: „Закриване и 
рекултивация на депо за твърди битови отпадъци, землище с. Шереметя, Община Велико 
Търново”, с уникален номер 00073-2020-0028 в регистъра на АОП“.

На заседанието на комисията не присъстват представители на средствата за масово 
осведомяване.

В определения от Възложителя срок са постъпили три оферти, както следва:

I. Оферта с вход. № 5300 - 22755 - 2/29.05.2020 г. от 09:30 часа на „Главболгарстой“ АД, 
с ЕИК: 831652485, с адрес: гр. София 1619, ул. „Дамяница“ № 3-5, тел: 02/91 51 858, факс: 
02/957 12 10, 02_857 50 31, e-mail: gbs-sofia@gbs-sofia.com

II. Оферта с.вход. № 53 - 3100 - 2/29.05.2020 г. от 09:45 часа на „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ 
АД, ЕИК: 126729838, адрес за кореспонденция: гр. Хасково, ул. „Добруджа“ № 10, вх. Б, ет. 2, 
офис 23, тел: 038660800, e-mail: eko_tr@abv.bg

III. Оферта с вход. № 53 - 3101-2/29.05.2020 г. от 12:19 часа на „МАРИДЕЛ 2012“ ЕООД, 
с ЕИК: 202082418, с адрес: гр. Етрополе, ул. „Асеновска“ № 7, тел: 0889 239 734, e-mail: 
maridel_etropole@abv.bg

Комисията започна да отваря офертите по реда на тяхното постъпване. При отваряне на 
офертите стриктно се приложи чл. 54, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП.

Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и 
оповести тяхното съдържание, като се извърши проверка за наличието на отделен запечатан 
плик „Предлагани ценови параметри”. Трима от членовете на комисията се подписаха върху 
запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, както и на всяка страница от 
техническото предложение. Комисията предложи на присъстващите представители на тримата 
участника да подпишат техническите предложения и пликовете „Предлагани ценови 
параметри“ на другите участници.

Председателят на комисията в съответствие с чл. 54, ал.З от ППЗОП оповести 
съдържането на офертите, както следва:
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I. Оферта c вход. № 5300 - 22755 - 2/29.05.2020 г. от 09:30 часа на „Главболгарстой“ АД, с 
ЕИК: 831652485, с адрес: гр. София 1619, ул. „Дамяница“ № 3-5, тел: 02/91 51 858, факс: 
02/957 12 10, 02 857 50 31, e-mail: gbs-sofia@gbs-sofia.com, съдържа:

При отваряне на офертата стриктно се приложи чл. 54, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП, 
както следва: председателят на комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести 
нейното съдържание и констатира наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани 
ценови параметри“.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 
надпис „Предлагани ценови параметри“.

Двама от присъстващите представители - на „Маридел 2012“ ЕООД, гр. Етрополе и „Еко 
Традекс Труп“ АД, гр. Хасково, подписаха плика „Предлагани ценови параметри“ на 
„Елавболгарстой“ АД.

Присъстващият представител на „Еко Традекс Труп“ АД, гр. Хасково - Цветомир 
Палвов, подписа техническото предложение на участника.

1. Опис на представените документи (образец № 1), подписан и подпечатан от Мая 
Пенчева -Изпълнителен директор и упълномощен представител

2. Заявление за участие (Образец № 1.1), подписан и подпечатан от Мая Пенчева - 
Изпълнителен директор и упълномощен представител

3. CD „ЕЕДОП“
4. Пълномощно на Мая Пенчева, саморъчно подписано от Добромир Щилиянов и 

Константин Кисев
5. Декларация за поети задължения от трето лице - съгласие за предоставяне на техническо 

оборудване при изпълнение на обществената поръчка, подписана от Тодор Еочев и 
Ееорги Кичуков - изпълнителни директори на „ЕБС - Инфраструктурно строителство“ 
АД

6. Техническо предложение, в т.ч. организационна схема на ръководния и изпълнителски 
персонал, подробен линеен график и др. - стр. 5 - стр. 218

- Отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри“.

II. Оферта с вход. № 53 - 3100 - 2/29.05.2020 г. от 09:45 часа на „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД, 
ЕИК: 126729838, адрес за кореспонденция: гр. Хасково, ул. „Добруджа“ № 10, вх. Б, ет. 2, 
офис 23, тел: 038660800, e-mail: eko_tr@abv.bg, съдържа:

При отваряне на офертата стриктно се приложи чл. 54, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП, 
както следва: председателят на комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести 
нейното съдържание и констатира наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани 
ценови параметри“ .

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 
надпис „Предлагани ценови параметри“.

Двама от присъстващите представители - на „Маридел 2012“ ЕООД, гр. Етрополе и на 
„Елавболгарстой“ АД, гр. София подписаха плика „Предлагани ценови параметри“ на „Еко 
Традекс Труп“ АД.
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Присъстващият представител на „на „Маридел 2012“ ЕООД, гр. Етрополе - Мартин 
Георгиев, подписа техническото предложение на участника.

1. Опис на представените документи (образец № 1), подписан и подпечатан от Величко 
Минев - изпълнителен директор

2. Заявление за участие (Образец № 1.1), подписан и подпечатан от Величко Минев - 
изпълнителен директор

3. CD, съдържащ ЕЕДОП
4. Техническо предложение - стр. 1 - стр. 151
5. Линеен график и диаграма на работната ръка - 16 страници

Отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри“.

III. Оферта с вход. № 53 - 3101-2/29.05.2020 г. от 12:19 часа на „МАРИДЕЛ 2012“ ЕООД, с 
ЕИК: 202082418, с адрес: гр. Етрополе, ул. „Асеновска“ № 7, тел: 0889 239 734, e-mail: 
maridel_etropole@abv.bg, съдържа:

При отваряне на офертата стриктно се приложи чл. 54, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП, 
както следва: председателят на комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести 
нейното съдържание и констатира наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани 
ценови параметри“ .

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 
надпис „Предлагани ценови параметри“.

Двама от присъстващите представители - на „Главболгарстой“ АД, гр. София и на „Еко 
Традекс Груп“ АД, гр. Хасково подписаха плика „Предлагани ценови параметри“ на 
„МАРИДЕЛ 2012“ ЕООД

Присъстващият представител на „Главболгарстой“ АД, гр. София подписа Техническото 
предложение на „МАРИДЕЛ 2012“ ЕООД. Присъстващият представител на „Еко Традекс Груп“ 
АД, гр. Хасково подписа представения от „МАРИДЕЛ 2012“ ЕООД линеен график.

1. CD с ЕЕДОП
2. Опис на представените документи (образец № 1), подписан и подпечатан от инж. Васил 

Николов - управител
3. Заявление за участие (Образец № 1.1), подписан и подпечатан от инж. Васил Николов - 

управител
4. Техническо предложение - образец № 3, подписано и подпечатано от инж. Васил 

Николов - управител, и приложения към него - 238 страници
5. Линеен график

-Отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри“.

Съгласно условията в изпратените покани, раздел IV. МЯСТО И ДАТА ЗА 
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕГОВОРИТЕ:

„Отваряне на офертите на поканените участници ще се извърши в заседателна зала в 
административната сградата на Община Велико Търново, с адрес: град Велико Търново 5000,
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пл. „Майка България” № 2 на 01.06.2020 г. от 10:00 часа. При отварянето на офертите могат да 
присъстват представителите на поканените участници и на средствата за масово осведомяване. 
Комисията определя поредността на провеждане на преговорите с поканените и 
допуснати до този етап участници чрез жребий, след което приключва публичната част 
от заседанието“.

В съответствие с така определените условия, в присъствието на присъстващите 
представители на участниците бе изтеглен жребий, който определи следната поредност на 
провеждане на преговорите с допуснатите участници:

- 1-ви - участник № 3: „МАРИДЕЛ 2012“ ЕООД, гр. Етрополе
- 2-ри - участник № 1: „Главболгарстой“ АД, гр. София
- 3-ти - участник № 2: „Еко Традекс Груп“ АД, гр. Хасково

Преговорите по условията на поръчката, относно информацията по показателя „ОТ” - 
„Предложен срок за извършването на техническата рекултивация”, ще се извършат с всички 
допуснати до преговори участници, в един и същи ден, в различно часово време оповестено 
чрез съобщение на профила на купувача - https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na- 
kupuvacha/800.

С извършването на горните действия приключи публичната част от заседанието на 
комисията.

Председателя на комисията на основание чл. 51, ал.4, т. 1 от ППЗОП определя следния 
прогнозен график за работа на комисията:

1. Най-късно до 15.06.2020 г., всеки от членовете на комисията трябва лично да разгледа 
документите и информацията в офертите за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Място на съхранение на 
документите, свързани с обществената поръчка до приключване работата на комисията - стая 
архив на дирекция ОП, където офертите са на разположение на членовете на комисията за 
преглед и анализ.

2. Най-късно на дата 10.07.2020 г. комисията трябва да проведе заседание за да обсъди и 
изготви протоколи за съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя, като в случай че установи липса, непълнота 
или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 
несъответствие с изискванията към личното състоянието или критериите за подбор, да ги 
посочи в протокола и да го изпрати на съответния участник в деня на публикуването му в 
профила на купувача.

Проверката ще обхваща и съдържанието и редовността на документите във връзка с 
личното състояние и критериите за подбор, както и представяне и подписване на образци и 
ЕЕДОП от изискуемите лица и изпълнение на други изисквания на обявлението, 
документацията и образците към нея.

3. Най-късно на дата 30.07.2020 г. комисията трябва да проведе заседание, на което да 
разгледа допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, ако е приложимо, и да разгледа
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техническите предложения на допуснатите участници за съответствие с предварително 
обявените условия.

4. Дата за отваряне на ценовите предложения най-късно до: 20.08.2020 г., преди която 
дата се планира всеки от комисията да разгледа подробно постъпилата в срока оферта и да 
изгради своето мнение относно съответствието с предварително обявените условия.

Комисията приключи работа в 11:25 часа

Настоящият протокол се състави в един екземпляр.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...............
инж. Динко Кечев -  Директор дире^ез^ДСтрои^ейство и устройство на територията“ в Община 
Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ; ^

Зорница КтиСчева-Миладинова^Мачщщик отдел „Околна среда“ в Община Велико Търново

Мирослава Цонева -  Глав^н^кр^рФ  в отдел „Околна среда“ в Община Велико Търново

Инж. Вяра Димитрова -1 лавен експерт в отдел „Техническа инфраструктура“ в Община Велико 
Търново

  ...........................................
Трета Маринова'- Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико Търново
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