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Днес, 06.08.2015 г. в 11:00 ч. в стая № 309 в сградата на Община Велико Търново, 
комисията от длъжностни лица по чл. 101г, ал.1 от ЗОП, назначена със заповед № РД 22- 
1533/27.07.2015 г. на Кмета на Община Велико Търново, със задача: да събере, разгледа и 
оцени офертите, изготвени в отговор на публична покана на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, започна 
разглеждането на постъпилите оферти във връзка с участие в обществена поръчка с предмет 
„Изграждане на спортна площадка в парк за отдих в с. Никюп” във връзка с 
изпълнението на проект „Спортна площадка и оформяне на ограда от растителност 
в парк за отдих село Никюп”, който е финансиран от ПУДООС по Национална 
кампания „За чиста околна среда" с ГО 9044269

КОМИСИЯ В СЪСТАВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зорница Кънчева -  Миладинова -  Началник на отдел „Околна среда” в 
Община Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Явор Иванов - Старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново
2. Александър Колев -  Младши експерт в отдел „Обществени поръчки” в Община Велико 
Търново
3. Георги Давидов -  Старши експерт в дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” 
в Община Велико Търново;
4. Йорданка Атанасова - Кметски наместник на с. Никюп, Община Велико Търново; 

РЕДЕРВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ:
1. инж. Динко Кечев -  Директор на дирекция СУТ в Община Велико Търново
2. инж. Цанко Бояджиев -  Началник на отдел ТИ в Община Велико Търново 
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
1. Олга Петърчева - Началник на отдел „Правно осигуряване”, дирекция „Правна” в 
Община В. Търново;
2. Даниела Владимирова -  Главен юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване”, дирекция 
„Правна” в Община Велико Търново;
3. Мариана Варнева -  Старши юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване”, дирекция 
„Правна” в Община Велико Търново;
4. Русанка Александрова -  Главен юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване”, дирекция 
„Правна” в Община Велико Търново;
5. Николина Христова -  Старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново
6. Нели Любенова - Младши експерт в отдел „Околна среда” в Община Велико Търново
7. инж. Цанко Бояджиев -  Началник на отдел „Техническа инфраструктура” в Община 
Велико Търново
8. инж. Ивайло Дачев -  Главен експерт в отдел ТИ в Община Велико Търново
9. Кристина Димитрова - Технически сътрудник отдел „АТО" Община В.Търново;
10. Мая Тодорова - Технически сътрудник в отдел „АТО” в Община Велико Търново;
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преди започване на работа, членовете на комисията подписаха декларации по чл. 35, 
ал. 1,т.1, т.2, т.З и чл. 35, ал.2 от ЗОП.

Комисията пристъпи към отваряне, разглеждане и оценка на офертата, 
постъпила в отговор на публична покана на възложителя. Постъпила е една оферта, 
събрана чрез изпращане на публична покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно чл. 1016, 
ал. 2 от ЗОП, както следва:

I. Оферта с вход. № 5300 -  4851/05.08.2015 г. от 11:21 часа на „ЦИЛИНДРОВ” ЕООД, с 
адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. „Гео Милев” № 2, тел: 0888 401 351, 
е-таП: Ьо1е1_§игко@аЬу.Ь§, съдържа:

1. Публична покана -  3 стр.;
2. Приложение № 1 Техническо задание/Техническа спецификация -  4 стр.;
3. Заглавна страница от документация за обществена поръчка „Изграждане на 

спортна площадка в парк за отдих в с. Никюп” във връзка с изпълнението на проект 
„Спортна площадка и оформяне на ограда от растителност в парк за отдих село Никюп”, 
който е финансиран от ПУДООС по Национална кампания „За чиста околна среда";

4. Приложение № 2 „Образци”
5. Образец № 1 Административни сведения на „Цилиндров” ЕООД -  подписана и 

подпечатана.
6. Образец № 2 Техническо предложение -  2 стр. -  подписано и подпечатано;
- срок на валидност на офертата -  2 /два/ месеца, считано от крайния срок за 

получаване на офертата
- срок за изпълнение на поръчката -  45 календарни дни, считано от датата на 

сключване на договора
7. Образец № 3 Ценово предложение -  3 стр. -  подписано и подпечатано;
- цена за цялостно изпълнение на пълния предмет на обществената поръчка е:

7 420,00 (седем хиляди четиристотин и двадесет) лева без ДДС или
8 904,00 (осем хиляди деветстотин и четири) лева с ДДС.

8. Образец № 4 Списък по чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП на строителството, което е еднакво 
или сходно с предмета на поръчката изпълнено през последните 5 години, считано от датата 
на подаване на офертата -  подписано и подпечатано;

9. Образец № 5 Декларация по чл. 51, ал.1, т.7 от ЗОП включваща списък на 
служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената 
поръчка, с посочване на образованието, професионалната квалификация на участника и/или 
ръководните му служители, включително на лицата, които отговарят за извършването на 
услугата -  съдържащ двама служителя -  организатор и монтажист -  подписана и 
подпечатана;

10. Образец № 6 Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за видовете работи от 
предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители -  няма да използват -  
подписана и подпечатана;

11. Образец № 6.1 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;
12. Образец № 6.2 Декларация от изпълнителя, че приема да отговаря за действията, 

бездействията и работата на посочения подизпълнител -  подписана и подпечатана;
13. Образец № 7 Декларация за приемане на условията на проекта на договор - 

подписана и подпечатана;
14. Образец № 8 Декларация относно липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5, т.1 и 

т.2 от ЗОП, подписана и подпечатана;
15. Приложение № 3. Проект на Договор -  подписан и подпечатан;
16. Приложение № 4 „Указания относно подготовката и представянето на офертата”



Констатации относно оферта с вход. № 5300 -  4851/05.08.2015 г. от 11:21 часа на 
„ЦИЛИНДРОВ” ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. „Гео 
Милев” № 2, тел: 0888 401 351, е-таП: Ьо1:е1_§игко@аЬу.Ь§:

1. Съгласно посоченото в публичната покана, раздел „Изисквания за изпълнение на 
поръчката” - Участниците трябва да са регистрирани в ЦПРС за изпълнение на 
строежи с обхват, отговарящ на категорията на обекта V категория или 
еквивалентен регистър за чуждестранни участници или деклариране на изисканите 
обстоятелства и Съгласно раздел „Допълнителна информация”, Офертата трябва да 
съдържа:., т. 9 - Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на 
строителя за строежи от съответната категория по Закона за камарата на 
строителите /заверено копие/;

В офертата си участникът не е представил Удостоверение за вписване в Централния 
професионален регистър на строителя за строежи от съответната категория по Закона за 
камарата на строителите. След направена справка в регистъра се установи, че 
„ЦИЛИНДРОВ” ЕООД, гр. Велико Търново, с ЕИК 201293330, не е регистриран и не е 
вписан в ЦПРС;

2. Съгласно посоченото в публичната покана, раздел „Допълнителна информация”, т.
3, Списък на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката 
изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата. 
Участникът трябва да има опит в изграждането на спортни площадки -  минимум 1 
/една/изцяло изградена спортна площадка през последните 5 /пет/години, включително 
до датата, на която изтича срокът за подаване на оферти. Участниците трябва да 
приложат към списъка в Образец № 4 следните доказателства по чл. 51, ал. 1, т. 2, 
букви „а “ -  „в“ ЗОП. Указание: Участникът може да прилага или да се позовава на едно 
или повече от посочените в чл. 51, ал. 1, т. 2 ЗОП доказателства.

Изв. от ЗОП: Чл. 51. (1) За доказване на техническите възможности и/или квалификацията на 
кандидатите или участниците възложителят може да изиска от тях да представят един или няколко от 
следните документи съобразно предмета на поръчката:

2. списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на 
заявлението или на офертата, а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и:

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на 
строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези 
актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило 
изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с 
нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни 
дейности;

В офертата си участникът е посочел, че е изпълнил една спортна площадка, но не е 
представил и не е посочил доказателства за това.

3. Съгласно посоченото в публичната покана, раздел „Допълнителна информация”, т.
4, Декларация по чл. 51, ал.1, т. 7 от ЗОП включваща списък на лицата на разположение на 
участника за изпълнение на услугата, по образец. Участникът трябва да разполага с мин. 
персонал за изпълнение на работите, вкл. в обхвата на позицията с долу посочената 
квалиф. или еквивалентна, както следва: - Технически ръководител, отговарящ на 
изискванията на чл. 163а, ал.2 от ЗУТ - 1 лице с професионален опит мин. 3 г.; - 
Специалист по здравословни и безопасни условия на труд, притежаващ удостоверение 
или друг документ за правоспособност за извършване на тази дейност, с 
професионален опит мин. 1 год.; Участникът може да предложи едно и също лице, 
което да съвместява функциите на технически ръководител и специалист по 
здравословни и безопасни условия на труд. - Участниците трябва да разполагат с най- 
малко 2 лица, за реалната доставка и монтаж на съоръженията и изпълнение на видовете 
работи.

В офертата си участникът е посочил двама служители, за които е посочено само 
степен на образование и години трудов стаж, без да е посочена специалността, година на 
дипломиране и учебното заведение.



Участникът не отговаря на поставените в публичната покана в раздел „Изисквания за 
изпълнение на поръчката” и изискванията относно задължителното съдържание на 
офертата, съгласно раздел „Допълнителна информация”.

С оглед изложените обстоятелства комисията отстранява от по-нататъшно участие 
оферта с вход. № 5300 -  4851/05.08.2015 г. от 11:21 часа на „ЦИЛИНДРОВ” ЕООД, с 
адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. „Гео Милев” № 2, тел: 0888 401 351, 
е-таП: Ьо1е1_§игко@аЬу.Ь§

Във връзка с изложеното и на основание чл. 51, ал.1 и 2 от „Вътрешни правила за 
възлагане на обществени поръчки в Община Велико Търново комисията предлага 
публичната покана с ГО 9044269 в РОП с предмет: „Изграждане на спортна площадка в 
парк за отдих в с. Никюп” във връзка с изпълнението на проект „Спортна площадка и 
оформяне на ограда от растителност в парк за отдих село Никюп”, който е 
финансиран от ПУДООС по Национална кампания „За чиста околна среда" да бъде 
прекратена предвид това, че е получена само една оферта, която не отговаря на 
предварително обявените условия.

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра.
Настоящият протокол и съпровождащата го оферта на участника се предава на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване, съгласно чл. 101г, ал.З от ЗОП.

Комисията приключи работа в 12:00 часа.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.............. ................................................................
/ Зорница Кънчева -  Миладинова -  Началник на отдел „Околна среда” в Община Велико 
Търново/

И ЧЛЕНОВЕ:

/ Явор Иванов - Старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново /

/ Александър Колев -  Младши експерт в отдел „©.бществени поръчки” в Община Велико
Търново/

/ Георги Давидой"1- Старши експерт в дирекция „(Лзразование 
в Община Велико Търново /

" I , .......................................................................... ....................................................................................
/ Йорданка Атанасова - Кметски наместник на с. Никюп, Община Велико Търново /
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