
П Р О Т О К О Л  №>2

Днес, 06.06.2018 г. в 11:00 ч., в стая № 306 в сградата на Община Велико Търново, 
комисията от длъжностни лица по чл. 103, ал.1 от 3011, 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 3011, започна 
разглеждането на постъпилите оферти във връзка с участие в обществена поръчка е 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/nroiil-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. Трета Маринова -  Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико 

Търново

В протокола от дата 22.05.2018 г. е констатирано несъответствие на постъпилата 
оферта с предварително обявените от възложителя условия. В съответствие с изискванията на 
чл. 54, ал. 8 от ППЗОП протоколът е публикуван в профила на купувача и изпратен на 
участника в същия ден, като е даден срок за допълнително представяне на документи и 
отстраняване на несъответствията.

Комисията направи проверка за спазване на срока, посочен в протокола от дата 
22.05.2018 г. и установи следното: в отговор на писмо е изх. № 53 -  1985 - 1/28.05.2018 г. в 
срок е постъпил отговор, както следва:

отговор с вход. № 53 - 1619 -  2/01.06.2018 г. на ДЗЗД „Органик Сълюшънс“, гр. 
София, бул. „Евлоги и Христо Ееоргиеви“ № 41, вх. А, ег. 3, тел: 0898 64 24 64, е- 
mail: info@organicsols.com, Александър Давчев

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на допълнително представените 
документи и информация, изискани от участника, и към проверка на съответствието им с 
поставените от Възложителя изисквания.

I. Отговор е вход. № 53 - 1619 -  2/01.06.2018 г. на ДЗЗД „Органик Сълюшънс“, гр. София, 
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 41, вх. А, ет. 3, тел: 0898 64 24 64, e-mail:
info@organiesoLs.com, Александър Давчев , съдържа:

1. Придружително писмо, подписано и подпечатано от Александър Давчев -  Управител 
на ДЗЗД „Органик Сълюшънс“

2. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (образец № 5) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, 
т. 1, 2 и 7 от ЗОП, подписана и подпечатана от Александър Давчев, в качеството
му на Управител на ДЗЗД „Органик Сълюшънс“
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3. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (образец № 5) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, 
т. 1, 2 и 7 от 3011, подписана и подпечатана от Александър Цавчев, в качеството 
му на Управител на „Ралекс Спорт“ ЕООД

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (образец № 6) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, 
т. 3-5 от ЗОП, подписана и подпечатана от Петър ~ Василев, в качеството му на 
прокурист и съдружник в „Джерамис Интернешънъл“ ООД

В протокола от дата 22.05.2018 г. е констатирано, че участникът не е представил 
декларациите образец № 5, подписани от всички лица, съобразно изискванията на закона и 
съобразно посочените в тях указания, а именно:

относно декларацията но чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата ио чл. 54, 
ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) - декларацията се подава от лицата по чл. 40 от ППЗОП

относно декларацията по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата ио чл. 54, 
ал. 1, т. 3-5 от ЗОП) - на основание чл. 97, ал. 6 от ППЗОП декларацията се подава от лицата, 
които представляват участника. Когато участника се представлява от повече от едно лице, 
декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява. Когато 
деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в официален превод.

Съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки това са лицата, които 
представляват участника“, както и прокуристите.

С отговора си участникът е представил всички декларации, подписани от 
съответните лица, в пълно съответствие с изискванията на Закона за обществените 
поръчки, както и дадените от Възложителя указания.



След анализ на представените документи и информация по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от 
опаковката на ДЗЗД „Органик Сълюшънс“, гр. София, заедно с допълнително представените 
документи с отговор с вход. № 53 - 1619 -  2/01.06.2018 г. (описани в настоящия протокол), 
комисията се обедини единодушно, че участникът е представил всички изискуеми документи 
и е налице съответствие с изискванията на Възложителя към личното състояние, поставени о г 
същия, при следните мотиви:

Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 
и 7 от ЗОП, като е представил съответните декларации образец № 5 и образец № 6, подписани 
от всички лица, съгласно изискванията на ЗОП и дадените от Възложителя указания, и в 
съответствие с данните от търговската му регистрация.

На основание на гореизложените констатации Комисията единодушно реши ДА 
ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на техническото му предложение.

КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА С ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

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-maiS: info@organicsols.coHm:

1. Техническо предложение, съгласно Образец № 3, подписано и подпечатано от 
Александър Давчев -  Управител -  стр. 3 страници, съдържа:

о Срок на валидност на офертата -  до 17.07.2018 г. 
о Съгласие с клаузите на приложения проект на договор
о Срок за доставка -  20 (двадесет) календарни дни, считано от възлагането с 

възлагателно писмо, след осигурено финансиране 
о Гаранционен срок -  60 (шестдесет) месец, считано от датата на подписване 

на приемо - предавателен протокол за извършената доставка 
о Предложени характеристики на системата за косене на трева и поддържане 

на тревни площи

В представеното техническо предложение образец № 3 участникът е предложил 
система за косене н трева и поддържане на тревни площи (шпинделова косачка) със следните 
характеристики:
- КОСАЧКА - марка Алет, модел с34, произведена през 2018 година, с характеристики 
както следва:

- Мощност на двигателя: 4.1 Kw (5.5 конски сили), 3,600 об/мин.
- Косилен апарат: цилиндричен с 8 ножа
- Ширина на косене: мин. 978 мм
- Начин на работа с косачката: с опция за работа с косачката ходом и седнал 

(посредством търкалящо се столче - допълнително)
- Други характеристики по преценка на участника

Косачката е с възможност за прилагане на приставки: аератор,
скарификатор, иглен ротор и др.

Широчина на работната линия: мин. 864 мм
Ръкохватка за управление: регулируем, антивибрационни подложки 
Начин на задвижване: чрез ръчка -  лост 
Максимално тегло: 164 кг



Фиксиран брой нарязвания: независимо от скоростта напред (125 нарязвания 
на метър с 8 ножа за рязане)

Височина на косене: от 8 мм до 55 мм
- СТОЛ С ВАЛЯК ЗА ГОРНАТА КОСАЧКА ОТ СЪЩИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ КАТО 
КОСАЧКАТА
- МАШИНА ЗА ПРЪСКАНЕ НА ТЕЧНИ ТОРОВЕ И ПРЕПАРТИ РАСТИТЕЛНА 
ЗАЩИТА ЗА СТАДИОНИ И ГОЛФ ИГРИЩА

Характеристики: с регулируема система за контрол на налягането и 2 
пневматични колела

Обем на резервоара: 30 л капацитет 
Електроника: 12 V мембранна помпа
Допълнително оборудване: Регулируема система за контрол на налягането е

манометър
Механизми: регулираща се на височина, е 4 дюзи за разпръскване, сгъваема, 

със смукателен филтър
Захранване: 12 V батерия бързо зареждаща със зарядно 

- КОЛИЧКА ЗА ЧЕРТАНЕ С МЕТАЛНИ УСИЛЕНИ РОЛЕРИ

Според посоченото в обявата кратко описание, предметът на поръчката е „Доставка на 
професионална система за косене на трева и поддържане на тревни площи, с възможност 
за използване на различни приставки (шпинделова косачка), с търкалящо столче и валяк, 
за нуждите па OTI,, Спортни имоти и прояви “ гр. В. Търново

В обявата, в раздел „Друга информация“ е посочено: „Изискванията към офертите, 
необходимите документи и условия за подготовката им, са подробно разписани в обявата 
за обществена поръчка и одобрените от Възложителя образци и документация, публично 
оповестени и достъпни на профила на купувача“.

В приложената Техническа спецификация (Приложение 1) Възложителят е посочил 
поставените технически изисквания, касаещи доставката, а именно:

Предмет на обществената поръчка е доставката на професионална система за косене 
на трева и поддържане на тревни площи, с възможност за използване на различни 
приставки (шпинделова косачка), с търкалящо столче и валяк, за нуждите на ОП 
„Спортни имоти и прояви“ гр. В. Търново.

Системата за косене да има възможност впоследствие да работи с приставки за 
вертикулиране, аериране, четкане и иглено почистване на тревното покритие.

Двигател -  да е с мощност не но-малко от 5,5 конски сили.
Косилен апарат -  да е с осем ножа.
Ширина на косене -  да е не по-малко то 860 мм.
Начин на работа с косачката -  ходом и седнал/посредством търкалящо се столче е 

валяк“.
Указано е, че „посочените характеристики (технически параметри) са минимално 

изискуеми“, както и че „Ако участник предложи професионална система за косене на 
трева и поддръжка на тревни площи с характеристики, нссъответстващи на посочените 
в настоящата техническа спецификация, ще бъде отстранен от участие“.

Възложителят е поставил изрично условие избраният Изпълнител да изпълни 
доставката качествено, в срок и в съответствие с Техническата спецификация.

Изискванията относно съдържанието и техническите параметри на доставката са
посочени и в образец № 3 Техническо предложение, т. 9, а именно:
„9. Предложената от нас система за косене на трева и поддържане на тревни площи 
(шпинделова косачка) има следните характеристики:
- КОСАЧКА
м арка........................................,
м одел ........................................,



произведена през ......................
Мощност на двигателя:

- Косилен апарат: ...........
- Ширина на косене: ......

година, с характеристики както следва:
........................ конски сили
................. ножа
................мм

Начин на работа с косачката: ...................................
Други характеристики но преценка на участника

Съобразно поставените условия, в образец № 4 „Ценово предложение“, т. 2.1. 
участникът следва да посочи „възнаграждение за изпълнение на доставката (в съответствие с 
Техническото предложение):.......  .

На следващо място, в приложения проект на договор (Приложение № 3), също е 
посочено:
„Член 1. Предмет
(1.1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши доставка на професионална 
система за косене на трева и поддръжка на тревни площи за нуждите на ОП „Спортни 
имоти и прояви“ гр. Велико Търново, съгласно Техническата спецификация на 
Възложителя, и детайлно описани в Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя 
(Образци № 3 и № 4 от офертата) характеристики, неразделна част от Договора и в 
съответствие с изискванията на настоящия Договор.
(1.2) Видът, техническите данни и характеристики на системата за косене, които следва 
да достави Изпълнителят, са посочени в Техническата спецификация на Възложителя, и
в Техническото предложение на Изпълнителя (Образци № 3 от офертата), представляващи 
неразделна част от настоящия Договор“.

От всичко изложено е видно, че участникът не се е съобразил с поставените в 
обявата, техническата спецификация и образците към тях изисквания относно 
техническите характеристики на предложената система за косене, тъй като е предложил 
освен косачка, и „Стол с валяк  за горната косачка“ , „М аш ина за пръскане на течни 
торове и препарати растителна защ ита за стадиони и голф игрищ а“ , както и 
„Количка за чертане е метални силени ролери“ .

Възложителят в техническата спецификация е описал точно какво се включва в 
предмета на доставката, освен това в обявата е посочена и определената обща 
прогнозна стойност на поръчката 18 510.00 лева без ДДС, която е предвидена с оглед 
специфичната потребност на възложителя от система за косене със съответните 
характеристики, и която не следва да бъде надвишавана. Участникът е предложил 
възнаграждение за изпълнение на доставката в размер на 26 250 (двадесет и шест хиляди 
двеста и петдесет) лева без ДДС, което надхвърля определената прогнозна стойност от 18 
510.00 лева без ДДС.

Във връзка с гореизложените констатации, комисията установява, че участникът не е 
спазил ноставените от възложителя изисквания относно предложените технически 
характеристики/параметри на предмета на поръчката, а също така е предложил и 
възнаграждение за изпълнението на доставката, надхвърлящо определената от 
възложителя прогнозна стойност.

Поради това комисията се обедини единодушно, че представената оферта не 
отговаря на предварително обявените от Възложителя условия, посочени Техническата 
спецификация от документацията за обществената поръчка, и представеното от 
участника техническо и ценово предложение не са изготвени съгласно указанията и 
изискванията на възложителя.



Предвид горецитираното, комисията взе решение да отстрани участника от участие и да 
не пристъпва към оценяване на предложението му.

С оглед направените констатации комисията приема, че офертата на участника 
не отговаря на условията, посочени в документацията на поръчката, поради което 
участникът следва да бъде отстранен на основание чл. 107, т. 1 и т. 2, б. „а“ от ЗОП.

Въз основа на горепосоченото, комисията единодушно предлага на Възложителя 
да прекрати обявата на основание чл. 110, ал.1, т. 2, предложение 2 от ЗОП.

Комисията взе горното решение е единодушие.
Настоящият протокол се състави в един екземпляр.
Настоящият протокол, заедно с протокол № 1 от 22.05.2018 г. И съпровождащата ги 

документация се предава на Възложителя за утвърждаване, съгласно чл. 97, ал. 4 от ППЗОП.

Комисията приключи работа в 11:45 часа.

КОМИСИЯ в състав:

П РЕ Д С Е Д А Т Е Л :^ „ f .  ....................................
Петко Павлов -  Директор ца ОП „Спортни имоти и прояви“ Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:

Цанка Трухчева - Х ^ав(^ст̂ оводител  в ОП, ,Спортни имоти и прояви“ Велико Търново

........................ T V '  — ••—v............................................................................
Грета Маринова -  Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико 
Търново

Получих протокола на комисията на дата:

Подпис:... ............................
И НЖ. ДАВДЕЛ ПАНОВ
Кмет ш )во

УТВЪРЖДАВАМ протокола на комисията на дата:

Подпис:.... . . .. .. .................
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАТЮВ
Кмет па Общиир.фелщо Тъфюво

gretam
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!




