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Днес, 29.03.2016 г. в 11:00 ч. в сградата на Община Велико Търново, комисията от 
длъжностни лица по чл. 101г, ал.1 от ЗОП, назначена със Заповед № РД 22 - 637/16.03.2016 г. 
на Кмета на Община Велико Търново, със задача: да събере, разгледа и оцени офертите, 
изготвени в отговор на публична покана на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, започна работа по изпълнение на 
заповедта във връзка с обществена поръчка с предмет: „Изграждане на нови детски 
площадки, основно обновяване на съществуващи площадки за игра на открито" с ID 
9051364 

КОМИСИЯ В СЪСТАВ: 

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

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Явор Иванов - Старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново; 
2. Зорница Кънчева-Миладинова - Началник отдел „ОС" 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 Кънчева-Миладинова - Началник отдел „ОС" 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. Русанка Александрова - Главен юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване", дирекция 
„Правна" в Община Велико Търново; 
4. Николина Христова - Старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново 
5. Мирослава Цонева - Главен експерт в отдел „ОС" в Община Велико Търново 
6. Даниела Данчева - Началник отдел „Бюджет" в Община Велико Търново; 
7. Веселин Стойков - Главен специалист в отдел „ОС" в Община Велико Търново; 
8. Даниела Александрова - Главен специалист в отдел „ОС" в Община Велико Търново; 
9. инж. Иван Петров - Главен специалист в отдел „ОС" в Община Велико Търново; 
10 инж. Цанко Бояджиев - Началник на отдел „Техническа инфраструктура" в Община 
Велико Търново 
11. Светозара Стефанова - Главен експерт в отдел „Бюджет" в Община Велико Търново 
12. Мая Тодорова - технически сътрудник отдел „АТО" Община Велико Търново; 

Поради отсъствието на инж. Динко Кечев - Директор на дирекция „Строителство и 
устройство на територията" в Община Велико Търново, неговото място бе заето от Зорница 
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Кънчева-Миладинова - Началник отдел „ОС" в Община Велико Търново в Община Велико 
Търново, в качеството й на резервен председател, а Мирослава Цонева - Главен експерт в отдел 
„ОС" в Община Велико Търново, зае нейното място в качеството си на резервен член. 

Преди започване на работа, членовете на комисията подписаха декларации по чл. 35, ал. 
1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от ЗОП. 

Комисията пристъпи към отваряне, разглеждане и оценка на офертите, постъпили 
в отговор на публична покана на възложителя. Постъпили са две оферти, събрани чрез 
изпращане на публична покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно чл. 1016, ал. 2 от ЗОП, 
както следва: 

I. Оферта с вход. № 5300 - 1905/28.03.2016 г. от 14:07 часа на „ПЪТСТРОЙ - 2001" ООД, със 
седалище в гр. Велико Търново, ул. „Освобождение" № ЗЗА, тел./факс 062/63 44 07, 0888 
310925, e-mail: patstroi_2001@abv.bg, водещ партньор в ДЗЗД „ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ ВТ 
2016", със седалище в гр. Велико Търново, ул. „Освобождение" № 33, вх. А, тел./факс 062/63 44 
07, 0888 310925, съдържа: 

Плик „Документи за подбор": 
1. Списък на документите за подбор; 
2. Образец № 1 „Представяне на участника" - ДЗЗД „ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ ВТ 2016" -

подписано и подпечатано от Румен Иванов - управител и представляващ - 3 стр.; 
3. Образец № 1 „Представяне на участника" - „ПЪТСРОЙ - 2001" ООД - подписано и 

подпечатано от Румен Иванов - управител и представляващ - 3 стр.; 
4. Образец № 1 „Представяне на участника" - „МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 

- подписано и подпечатано от Анелия Георгиева - управител и представляващ - 2 стр.; 
5. Нотариално заверен Договор за създаване на дружество (консорциум) - стр. 7; 
6. Заверено копие на Застрахователна полица за Застраховка „Професионална 

отговорност на участниците в проектирането и строителството" за „МЕТАЛПЛАСТ 
ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД - 1 стр.; 

7. Заверено копие на Решение за регистрация на „ПЪТСРОЙ - 2001" ООД - 2 стр; 
8. Удостоверение за актуално състояние от 23.03.2016 г. на Агенция по вписванията за 

„МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД - 2 стр.; 
9. Заверено копие на сертификат за внедрена система OHSAS 18001:2007 за 

„МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД - 1 стр.; 
10. Заверено копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС на „МЕТАЛПЛАСТ 

ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД - 1стр.; 
11. Заверено копие на сертификат за внедрена система ISO 9001:2008 за 

„МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД - 1 стр.; 
12. Заверено копие на сертификат за внедрена система ISO 14001:2004 за 

„МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД - 1 стр.; 
13. Образец № 7 Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 ЗОП на строителството, което е еднакво или 

сходно с предмета на поръчката изпълнено през последните 5 години, считано от датата на 
подаване на офертата - подписан и подпечатан от Румен Иванов - управител на „ПЪТСТРОЙ -
2001" О О Д - 2 стр.; 

14. Заверени копия на референции, удостоверения и договори за „ПЪТСРОЙ - 2001" 
ООД и „МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД - 9 бр.; 

15. Образец № 8 Списък по чл. 51, ал.1, т. 7 от ЗОП, на експертите/лицата, които 
отговарят за изпълнение на услугата - подписан и подпечатан от Румен Иванов - управител на 
„ПЪТСТРОЙ -2001" ООД - 2 стр.; 

16. Заверени копия на дипломи, застраховка професионална отговорност и 
удостоверение за пълна проектантска правоспособност - 5 стр.; 
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Плик „Техническо предложение": 
1. Образец № 2 Техническо предложение - 338 стр.; 
2. Флаш памет - съдържаща електронен вариант на техническо предложение; 

Плик „Предлагана цена": 
1. Образец № 3 Ценово предложение - 2 стр.; 

Ценообразуващи показатели за дейности по приложение № 1.1. 
- часова ставка - 3,00 лв. 
- допълнителни разходи - 80 % 
- печалба - 3 % 
- доставно-складови разходи - 3 % 

2. Приложение № 1.1. съдържащо единични цени за всички видове работи - 2 стр.; 
3. Анализ - калкулации - 84 стр. 

Комисията констатира, че участникът е представил офертата в съответствие с 
изискванията на възложителя и е представил всички изискуеми документи и допуска 
участника до по-нататъшно участие. 

II. Оферта с вход. № 5300 - 1910/28.03.2016 г. от 15:58 часа на ЕТ „Пролет-Йордан 
Йорданов, със седалище в гр. Велико Търново, ул. „Стефан Мокрев" № 7, вх. Д, с ЕИК 
104001727, тел: 062/63 79 71, факс: 062/63 79 71, e-mail: proletyy@abv.bg, съдържа: 

1. Образец № 1 „Представяне на участника" - подписано и подпечатано от Йордан 
Йорданов - управител и представляващ - 3 стр.; 

2. Образец № 7 Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 ЗОП на строителството, което е еднакво или 
сходно с предмета на поръчката изпълнено през последните 5 години, считано от датата на 
подаване на офертата - 2 стр; 

3. Заверени копия на Удостоверения и констативен акт за установяване годността за 
приемане на строежа - 4 бр.; 

4. Заверено копие на сертификат за внедрена система ISO 9001:2008 - 1 стр.;; 
5. Заверено копие на сертификат за внедрена система ISO 14001:2004 - 1 стр.; 
6. Заверено копие на сертификат за внедрена система OHSAS 18001:2007 - 1 стр.; 
7.Заверено копие на Талони към удостоверения от Камарата на строителите в България -

ЦПРС; 
8. Заверени копия на Удостоверения за вписване в ЦПРС - 4 бр.; 
9. Образец № 8 Списък по чл. 51, ал.1, т. 7 от ЗОП, на експертите/лицата, които 

отговарят за изпълнение на услугата - 4 стр.; 
10. Заверени копия от Дипломи, длъжностна характеристика, заповед, удостоверения, 

автобиография, застрахователна полица, свидетелства за управление на МПС, сертификати, 
свидетелства за правоспособност - 33 стр.; 

11. Образец № 2 Техническо предложение - 113 стр.; 
12. Приложение към техническото предложение - Информация за производителя, 

материалите и съоръженията за игра от Приложение № 1.1 - 163 стр.; 
13. Образец № 3 Ценово предложение - 2 стр.; 

Ценообразуващи показатели за дейности по приложение № 1.1. 
- часова ставка - 3,00 лв. 
- допълнителни разходи - 100 % 
- печалба - 4 % 
- доставно-складови разходи - 1 % 

2. Приложение № 1.1. съдържащо единични цени за всички видове работи - 2 стр.; 
3. Анализ - калкулации - 31 стр.; 
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Констатации относно оферта с вход. № 5300 - 1910/28.03.2016 г. от 15:58 часа на ЕТ 
„Пролет-Йордан Йорданов, със седалище в гр. Велико Търново, ул. „Стефан Мокрев" № 
7, вх. Д, с ЕИК 104001727, тел: 062/63 79 71, факс: 062/63 79 71, e-mail: proIetyy@abv.bg. 

В техническото си предложение на стр. 44-45, участникът посочва, че основните 
доставчици на детски съоръжения и оборудване, които ще използва са: „Металпласт 
инженеринг" ООД, гр. Русе /фирмата е ЕООД от 2011 г./ и „Импресия" ООД, гр. Провадия 
/фирмата е „Импресия 99" ООД/. На стр.50 в таблица за „Основни материали и техните 
доставчици", посочва, като доставчик единствено „Металпласт инженеринг" ООД, гр. Русе, 
без да посочва „Импресия 99" ООД. 

Към приложението на техническото предложение, което съдържа информация за 
производителя, материалите и съоръженията за игра от Приложение № 1.1, участникът 
представя информация за съоръженията за игра от Приложение № 1.1 от документацията на 
поръчката, като представя съоръжения произведени от „Металпласт инженеринг" ООД и от 
„Импресия 99" ООД. В представените от участника съоръжения обаче липсва информация 
за едно от изискуемите съгласно приложение № 1.1 от документацията съоръжения, а именно 
„Съоръжение за практикуване на паркур". В табличната форма участникът е представил, 
информация за съоръженията произведени от „Металпласт инженеринг" ООД, но под номер 38 
е посочено само наименованието на съоръжението „Съоръжение за практикуване на паркур", 
без да посочва допълнителна информация за елементите и материалите на съоръжението. В 
частта, в която представя информация за съоръженията, произведени от „Импресия 99" ООД, 
участникът е приложил технически спецификации и инструкции за монтаж на различни 
съоръжения, но в тях също липсва „Съоръжение за практикуване на паркур". Съгласно 
публичната покана, раздел „Изисквания за изпълнение на поръчката" е посочено: 
„Участниците да представят информация свързана с производителя, материалите и 
съоръженията за игра от приложение № 1.1., които ще използват при изпълнение на 
обществената поръчка. Оферта в която, няма обяснителна записка относно 
организацията на работа, с разпределение на ресурсите и информация свързана с 
производителя, материалите и съоръженията за игра, които ще се използват при 
изпълнението на обществената поръчка, ще бъдат отстранени." 

С оглед изложените обстоятелства комисията установи, че офертата не отговаря на 
предварително обявените от възложителя изисквания, посочени в документацията към 
публичната покана и не допуска участника до по-нататъшно участие. 

КОМИСИЯТА ДОПУСКА ДО ПО-НАТАТЪШНО УЧАСТИЕ И ОЦЕНКА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ 
УСЛОВИЯ СЛЕДНИТЕ ОФЕРТИ: 

- Оферта с вход. № 5300 - 1905/28.03.2016 г. от 14:07 часа на „ПЪТСТРОЙ - 2001" 
ООД, със седалище в гр. Велико Търново, ул. „Освобождение" № ЗЗА, тел./факс 062/63 44 07, 
0888 310925, e-mail: patstroi_2001@abv.bg, водещ партньор в ДЗЗД „ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ 
ВТ 2016", със седалище в гр. Велико Търново, ул. „Освобождение" № 33, вх. А, тел./факс 
062/63 44 07, 0888 310925. 

След обстойно разглеждане и обсъждане на представените документи и предвид това, че 
критерият за оценка на офертите, съгласно поканата е най-ниска цена, а офертата на ДЗЗД 
„ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ ВТ 2016" е единствената допусната до оценка, комисията оценява 
офертата на ДЗЗД „ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ ВТ 2016" със 100 т., с мотива, че това е най-
ниската предложена цена. 
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Комисията предлага следното класиране за изпълнител на обществената поръчка с 
предмет: „Изграждане на нови детски площадки, основно обновяване на съществуващи 
площадки за игра на открито" 

I-BO МЯСТО: Д З З Д „ДЕТСКИ П Л О Щ А Д К И ВТ 2016", гр. Велико Търново 

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.4 от ЗОП. 

Комисията приключи работа в 12:30 часа. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/ Зорница Кънчева-Миладрнова - Началник отдел „ОС" в Община Велико Търново / 

И ЧЛЕНОВЕ: 

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

/ Мирослава Цонева - Главен експерт в отдел „ОС" 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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