
ПРОТОКОЛ № 1

Днес, на дата 22.05.2018 г. в 11:00 часа в стая 309 в сградата на Община Велико 
Търново, Комисията от длъжностни лица по чл. 103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, 
във връзка с чл.51, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, 
назначена със Заповед № РД 22-866/22.05.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, със 
задача: да разгледа и оцени офертите, представени в отговор на обява с № ОБ - 
16/10.05 2018 г. за обществена поръчка по чл. 20, ал.З, т.2 от ЗОП на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по 
реда на чл. 187, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, започна разглеждането на постъпилите оферти във 
връзка с участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на професионална система за 
косене на трева и поддръжка на тревен площи за нуждите на ОП „Спортни имоти и 
прояви“ гр. Велико Търново“, публикувана на профила на купувача на Община Велико 
Търново на адрес https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/588. с ID 9075883 и 
информация за удължаване срока за подаване на оферти ID 9076239 от 18.05.2018 г.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петко Павлов -  Директор на ОП „Спортни имоти и прояви“ Велико 
Търново

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Цанка Трухчева -  Главен счетоводител в ОП „Спортни имоти и прояви“ Велико

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

Търново

Със задачи: 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 оцени и класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително 
обявените от възложителя условия.

В определения с обява ОБ 16/10.05.2018 г. срок е постъпила една оферта, поради 
което е приложен чл. 188, ал. 2 от ЗОП и срокът за получаване на оферти е удължен до 17:00 
ч на 21.05.2018 г. До края на новоопределения срок не са постъпили оферти от други 
участници.

След запознаване със списъка с участниците, членовете на комисията подписаха 
декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП.

На заседанието на комисията не присъства представител на участника.

За участие в обществената поръчка е постъпила една оферта. В съответствие с чл. 97, 
ал. 3 от ППЗОП Комисията отвори офертата и обяви ценовото предложение.

I. Оферта с вход. № 53 -  1619 -  1/17.05.2018 г. от 16:02 часа на ДЗЗД „Органик 
Сълюшънс“, гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 41, вх. А, ет. 3, ап. 7, 
Александър Давчев, тел: 0898 64 24 64, e-mail: mfo@organicsoIs.coim, съдържа:
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1. Образец № 1 Заявление за участие, в т. ч. опис на документите и информацията, 
съдържащи се в офертата, подписано и подпечатано от Александър Давчев - 
Управител — 2 страници

2. Образец № 2 „Представяне на участника“, подписано от Александър Давчев -  
Управител -  2 страници

3. Заверени копия на документи за създаване на обединението (Договор за създаване на 
гражданско дружество от 29.03.2013 г., Анекс от 15.05.2018 г., протокол от 13.05.2015 
г. от събрание на съдружниците, Анекс от 15.05.2017 г. Анекс от 23.01.2017 г.)

4. Техническо предложение (Образец № 3) -  3 страници, подписано и подпечатано от 
Александър Давчев -  Управител

5. Ценово предложение (Образец № 4) -  2 страници, подписано и подпечатано от 
Александър Давчев -  Управител

6. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от
ЗОП (образец № 5), подписана и подпечатана от Александър ' Давчев, в
качеството му на Управител на ДЗЗД „Органик Сълюшънс“

7. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от
ЗОП (образец № 5), подписана и подпечатана от Александър Давчев, в
качеството му на Управител на „Джерамис Интернешънъл“ ООД

8. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от
ЗОП (образец № 5), подписана и подпечатана от Александър Давчев, в
качеството му на Управител на „Ралекс Спорт“ ЕООД

9. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от 
ЗОП (образец № 6), подписана и подпечатана от Александър Давчев, в
качеството му на Управител на ДЗЗД „Органик Сълюшънс“

10. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от 
ЗОП (образец № 6), подписана и подпечатана от Александър Давчев, в
качеството му на Управител на „Джерамис Интернешънъл“ ООД

11. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от 
ЗОП (образец № 6), подписана и подпечатана от Александър Давчев, в
качеството му на Управител на „Ралекс Спорт“ ЕООД

12. Декларация образец № 8 по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици, подписана и подпечатана от Александър Давчев, в качеството му
на Управител на ДЗЗД „Органик Сълюшънс“

13. Декларация образец № 8 по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици, подписана и подпечатана от Александър Давчев, в качеството му
на Управител на „Джерамис Интернешънъл“ ООД

14. Декларация образец № 8 по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици, подписана и подпечатана от Александър Давчев, в качеството му
на Управител на „Ралекс Спорт“ ЕООД

15. Декларация образец № 9 във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т.4 
от ЗОП, Александър Цавчев, в качеството му на Управител на ДЗЗД „Органик 
Сълюшънс“ -  2 страници
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16. Декларация образец № 9 във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т.4 
от ЗОП, Александър Давчев, в качеството му на Управител на „Джерамис
Интернешънъл“ ООД -  2 страници

17. Декларация образец № 9 във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т.4 
от ЗОП, Александър Давчев, в качеството му на Управител на „„Ралекс Спорт“ 
ЕООД -  2 страници

Съгласно чл. 54, ал. 7 от ППЗОП комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 
от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние, поставени ог
Възложителя.

Констатации относно съответствието на участника с изискванията към личното 
състояние, поставени от възложителя:

В публикуваната обява № 16/10.05.2018 г., раздел „Условия, на които трябва да отговарят 
участниците“, са посочени определените от възложителя в съответствие с разпоредбите на ЗОП, 
„Изисквания за личното състояние“, а именно:
„1. От участие в настоящата обществена поръчка се отстранява участник, за когото са налице 
основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, възникнали преди или по време на поръчката. 
Предходното се прилага и когато участник в поръчката е обединение от физически и/или 
юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.

Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за лицата, 
които представляват участника.

При подаване на офертата участникът декларира липсата или наличието на горните 
основния за отстраняване в декларации образец № 5 и образец № 6“.

В предоставените образци на тези декларации възложителят е дал указания относно 
лицата, които следва декларират съответните обстоятелства като подпишат декларациите.

В образец № 5 „Декларация по чл. 97, ал. 5 от ЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 
1, т. 2, 2 и 7 от ЗОП)“ изрично е посочено „Забележка: Декларацията се подава от лицата 
по чл. 40 от ППЗОП“. В чл. 40 от ППЗОП е указано, че „Лицата по чл. 54, ал.2 и чл. 55, ал. 3 
от ЗОП са:

1. Лицата, които представляват участника или кандидата
2. Лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника

или кандидата
3. Други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността 

на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за 
представляващите лица, членовете на управителните или надзорните органи

В ал. 2 указанието продължава: „Лицата по ал. 1, т. 1 и 2 са, както следва:

8. в случаите по т. 1-7 -  и прокуристите, когато има такива
9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица -  лицата, които представляват, 
управляват и контролират кандидата или участника, съгласно законодателството на 
държавата, в която са установени“.

В представения в офертата договор за създаване на гражданско дружество по смисъла 
на чл. 357 от ЗЗД, и по-конкретно -  от последния анекс към него от 23.01.2017 г. и протокол 
от събранието на съдружниците е видно, че към момента на подаване на офертата
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съдружници в дружеството са „Джерамис Интернешъяъл“ ООД с ЕИК 202627726 и 
„Ралекс Спорт“ ЕООД с ЕИК 204407878.

След направена справка в Търговския регистър по ЕИК, се вижда следната 
информация относно участника, подал оферта ДЗЗД „Органик Солюшънс“ и участващите в 
дружеството лица:

1. Относно „Джерамис Интернешънъл“ ООД -  управители и представляващи 
дружеството са: са Александър , Давчев и Александър . Давчев',
освен това в Търговския регистър е посочено, че съдружници са Петър .
Василев и Александър, Давчев.

2. Относно „Джерамис Интернешънъл“ ООД -  от търговския регистър е видно, че 
е налице учредена прокура с нрокурист Петър Василев

3. Относно „Ралекс Спорт“ ЕООД -  управител на дружеството е Александър
Давчев, а едноличен собственик на капитала е Ю ли, Давчев

В представената оферта участникът ДЗЗД „Органик Сълюшънс“, гр. София не е 
представил декларациите образец № 5, подписани от всички лица, съобразно изискванията 
на закона и посочените от възложителя изисквания, а именно, че „Основанията по чл. 54, 
ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника“, 
както и за пуокууистите.

Не са представени декларации по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП, подписани
от:

~ Александър , Давчев, в качеството му на Управител и съдружник на
„Джерамис Интернешънъл“ ООД

- Петър Василев -  в качеството му на Прокурист на „Джерамис
Интернешънъл“ ООД

С оглед на изложените констатации, участникът следва да представи отново 
Декларации по чл. 97. ал. 5 от ЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 2, 2 и 7 от 
ЗОП), съгласно образец № 5, подписани от горепосочените лица, управляващи и
представляващи участника, или съдружници, съгласно указанията на възложителя и 
изискванията на чл. 54, ал. 2 ЗОП, а именно: основанията по ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за 
лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни 
или надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол 
при вземането на решения от тези органи.

k  k  k

В съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на 
настоящия протокол участникът, по отношение на който е констатирано несъответствие или 
липса на информация, може да представи на комисията нови 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.

След изтичането на срока от 5 работни дни, комисията ще проведе заседание за 
разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на 
участника с изискванията към личното състояние.
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Съгласно чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията уведомява участника, като му изпраща 
протокола с констатациите в деня на публикуването му в профила на купувача.

Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участника представя 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 е- 
mail, се изписва:

О Т Г О В О Р

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

До Петко Павлов -  Директор на ОП „Спортни имоти и прояви'4 Велико Търново , 
Председател на комисията, определена от Кмета на Община Велико Търново по обществена 
поръчка с предмет: „Доставка на професионална система за косене на трева и поддръжка 
на тревни площи за нуждите на ОП „Спортни имоти и прояви“ гр. Велико Търново“,
публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново на адрес 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/588, с IB 9075883 и информация за 
удължаване срока за подаване на оферти ID 9076239 от 18.05.2018 г.

От участник:............................................................... Е И К ....................................................
Адрес за кореспонденция: град :....................................... Пощенски код........................
Улица , вх....... № ........ , ет.
Телефон:......................... факс:........................................................... ................
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: 
„Доставка на професионална система за косене на трева и поддръжка на тревни площи 
за нуждите на ОП „Спортни имоти и прояви“ гр. Велико Търново“

Комисията приключи работа в 11:40 часа и насрочи следващо заседание след 
получаване на отговора на участника по констатациите в настоящия протокол.

5

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/588


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/588 и в същия ден -  изпратен на 
участника.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ^ ................................................................
Петко Павлов -  Директор на ОП „Спортни имоти и прояви“ Велико Търново

/  \

И ЧЛЕНОВЕ:

Цанка Трухчева^&давен сябговодител в ОП „Спортни имоти и прояви“ Велико Търнов

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