
ПРОТОКОЛ №2 

Днес 08.02.2016 г. в 14:00 ч. в сградата на Община Велико Търново, Комисията 
по чл. 68, ал. 1 от ЗОП, назначена със заповед № РД 22-2089/13.10.2015 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: 
„Изграждане на нови детски площадки, основно обновяване на съществуващи 
площадки за игра на открито", с уникален номер 00073-2015-0025 в регистъра на 
АОП и публикувано обявление № 685379 от дата 01.09.2015 г. 

КОМИСИЯ в състав: 

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

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Зорница - Миладинова - Началник на отдел ОС в Община Велико 

Търново; 
2. Явор Иванов - Старши експерт в отдел „ОП" в Община Велико 

Търново; 
3. Нели Любенова - Младши експерт в отдел „ОС" в Община Велико 

Търново; 
4. Петя Димитрова - Инвеститорски контрол в Община Велико Търново; 

РЕЗЕРВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
Зорница -Миладинова - Началник на отдел ОС в Община Велико 

Търново 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 
1. Олга Петърчева - Началник отдел „Правно осигуряване" в Община Велико 

Търново; 
2. Мариана Варнева - Старши юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване". 

Дирекция „Правна" в Община Велико Търново; 
3. Даниела Владимирова - Главен 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. Мирослава Цонева - Главен експерт в отдел „ОС" в Община Велико 

Търново; 
6. Николина Ангелова - Старши експерт в отдел ОП в Община 

В.Търново; 
7. Даниела Данчева - Началник отдел „Бюджет" в Община Велико 

Търново; 
8. Веселин Стойков - Главен специалист в отдел „Околна среда" в Община 

Велико Търново; 
9. Даниела Александрова - Главен специалист в отдел „ОС" в 

Община Велико Търново; 
10. инж. Иван 1 Петров - Главен специалист в отдел „Околна среда" в 

Община Велико Търново; 
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11. инж. Цанко Бояджиев - Началник отдел „ТИ" в Община Велико 
Търново; 

Преди започване на работата на Комисията Зорница L-Миладинова -
Началник на отдел ОС в Община Велико Търново подписа декларация по чл. 35, ал.1, 
Т . 1 , Т .2, т.З, Т .4 и чл. 35, ал.2 от ЗОП. 

При оповестяване на документите и информацията, съдържащи се в плик №1 на 
участникът „Сетатех" ЕООД, ЕИК 202571423 комисията установи, че е представил 
декларация, че е вписан в регистъра на специализираните предприятия или 
кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с 
увреждания. 

Членовете на комисията продължиха да разглеждат и анализират представените 
оферти. След задълбочено запознаване на всеки член на комисията със съдържанието 
на представените оферти, комисията по изпълнение на чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП започна 
обсъждане относно наличието на всички изискуеми документи и информация, както и 
съответствието с критериите за подбор, както и извърши преценка относно 
съответствието с други изисквания на възложителя. 

След като обстойно разгледа представените от участниците документи и 
информация комисията стигна до следните заключения: 

I. Относно оферта с вх. № 5300-6040/12.10.2015 г. в 09:51 ч. на „Сетатех" 
ЕООД, гр. София, п.к. 1505, ул. „Богдан" № 5, ет. 5, тел.: 0888/ 35 34 64, лице за 
контакт: Мария Рандева, e-mail: el randeva(5),abv.bg: 

След обстойно разглеждане на представеното в Плик №1 на участника 
комисията констатира, че са представени всички изискани документи и информация и 
те отговарят на поставените критерии за подбор. 

Комисията взема решение да допусне участника до етапа на оценяване. 

Съгласно чл. 16г, ал. 6 от ЗОП, „когато в процедурата участват едно или повече 
специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в 
регистъра по ал. 5, т. 2, и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на 
изискванията на възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат и 
оценяват". С оглед на тази разпоредба комисията пристъпи към разглеждане и оценка 
на техническото предложение на участника регистриран като специализирано 
предприятие - „Сетатех" ЕООД. 

Комисията констатира следното: 

В Глава IV, Раздел 2 от документацията за участие е поставено изискването: 
„Участниците прилагат в плик № 2 - Образец Жо 13 „ Оферта за участие в 

открита процедура", подписана и подпечатана, която съдържа срок за изпълнение, 
информацията за всеки един от материалите и съоръженията, като се съдържа 
минимум: вида на материала, възрастова група деца, функция, зона за безопасна игра, 
както и дали уредът или съоръжението е подходящо за ползване от лица с 
увреждания. " 

Участникът е представил такава информация, като тя не обхваща всички 
съоръжения и материали, които възложителят е предвидил, че ще се използват при 
реализиране на дейностите в обхвата на поръчката, които са обективирани в 
Приложение 1 към документацията. 

Липсва информация за: Въжено съоръжение тип „Пирамида", Съоръжение за 
практикуване на паркур, съоръжение за скейтборд. Комбинирано съоръжение с рампа. 
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пързалка и занимателни игри с възможност за ползване от деца в неравностойно 
физическо положение, беседка без маса, ограда с височина 200 см., включително телена 
оградна мрежа, волейболна мрежа с едно филе. 

В офертата си участникът представя варианти. Съгласно подпоказател С, 
участникът представя срок за гаранция на съоръженията. В Образец №14 „Техническо 
предложение" е предложен срок за гаранция в размер на 60 /шестдесет/ месеца. При 
представяне на материалите и съоръженията на страници: 2, 6, 9, 12, 16, 18, 21, 24, 28, 
31, 36, 40, 49, 52, 60, 64, 67, 85, 88, 91, 99, 106, 109, 111, 119, 122 и 141 са предложени 
срокове за гаранция в размер на 24 /двадесет и четири/ месеца. Комисията приема, че за 
тези материали е налице предлагане на варианти. 

В обявлението за обш;ествена поръчка, в Раздел II. 1.9 е отбелязано, че няма да 
бъдат приемани варианти в офертите. 

Въз основа на това и на другите констатации направени относно 
техническото предложение на участника, комисията реши офертата да бъде 
отстранена от участие в процедурата поради несъответствие с изискванията на 
обявлението и документацията. 

Комисията взе решение да продължи с разглеждането и оценката на офертите на 
участниците, които не са регистрирани като специализирани предприятия на следващо 
заседание. 

Комисията приключи работа в 16:00 часа и насрочи следващо заседание за 
15.02.2016 г. 

Настоящия протокол се състави в два еднообразни екземпляра. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: •^j::^^^^-^ у 
/инж. Динко Кочоо^^^^^^]^^ек.т:о^ ш дирекция „Строителство и устройство на 
територията" в ОфЗщша Велико Търрово / 

И ЧЛЕЙОВЕ: 

Зорница -44«ладинова/^/Начадник на отдел ОС в Община Велико Търново; 

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

/Нели Любенова - Младши експерт в отдел „ОС" в Община Велико Търново/ 

/Петя Димитрова - Инвеститорски контрол в Община Велико Търново / 
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