
ПРОТОКОЛ

Днес, на дата 25.06.2018 г. в 11:00 часа в стая 306 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 22-1033/25.06.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, със 
задача: да разгледа и оцени офертите, представени в отговор на обява с № ОБ - 19/12.06.2018 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 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- 
tarnoуо.bg/bе/profil-na-kupuvacha/594. с ГО 9077148 и информация за удължаване срока за 
подаване на оферти ГО 9077452 от 19.06.2018 г.

КОМИСИЯ в състав:

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

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Христина Стоянова -  Касиер в ОП „Спортни имоти и прояви“ Велико Търново
2. Трета 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 - 19/12.06.2018 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 
22.06.2018 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. X® 53 -  1619 -  3/19.06.2018 г. от 09:12 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: info@organicsols.com, съдържа:

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

https://www.veliko-
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2. Образец № 2 „Представяне на участника“, подписано от Александър Давчев -  Управител 
-  3 страници

3. Заверени копия на документи за създаване на обединението (Анекс от 18.06.2018 г,; 
Удостоверение с изх. № 20180618153916/18.06.2018 г. от Агенцията по вписванията; 
разпечатка от търговски регистър за актуално състояние за „Органик Сълюшънс“ ЕООД; 
Анекс от 23.01.2017 г.; протокол от събрание на съдружниците от 23.01.2017 г.; анекс от 
15.05.2015 г.; протокол на съдружниците от 13.05.2015 г.; Анекс от 11.11.2015 г.; Анекс 
от 11.06.2013 г.; протокол на съдружниците „Кота нула“ ЕООД и „Джеръмис 
Профешънъл“ ООД от 11.06.2013 г. -  2 броя; протокол на съдружниците от Кота нула“ 
ЕООД и „Бос Консулт“ ООД от 11.06.2013 г.; договор за създаване на гражданско 
дружество по смисъла на чл. 357 от ЗЗД) -  21 страници

4. Техническо предложение (Образец № 3) -  2 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 Юли “  Давчев, в качеството му
на управител на „Органик Сълюшънс“ ЕООД

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 „Органик Сълюшънс“ ЕООД

9. 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 „Джеръмис Интернешънъл“ ЕООД

10. 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 Цавчев, в качеството
му на Управител на „Джеръмис Интернешънъл“ ЕООД

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 ДЗЗД „Органик Сълюшънс“

12. 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 Юли Давчев, в качеството ме на
управител на „Органик Сълюшънс“ ЕООД

13. 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 Органик Сълюшънс“ ЕООД

14. 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 ^  г .  Давчев, в качеството
му на Управител на „Джеръмис Интернешънъл“ ЕООД

15. 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 „Джеръмис Интернешънъл“ ЕООД

16. 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“
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17. 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

18. 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 „Органик
Сълюшънсрт“ ЕООД

19. 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 ДЗЗД „Органик 
Сълюшънс“

20. 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

21. 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 „Органик 
Сълюшънсрт“ ЕООД

* * * * * * * *

След анализ на представените документи и информация по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от 
опаковката на ДЗЗД „Органик Сълюшънс“, гр. София, комисията се обедини единодушно, че 
участникът е представил всички изискуеми документи и е налице съответствие с изискванията 
на Възложителя към личното състояние, 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 -  3/19.06.2018 г. от 09:12 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: info@organicsols.com:

1. Техническо предложение, съгласно Образец № 3, подписано и подпечатано от 
Александър Давчев -  Управител -  стр. 2 страници, съдържа:

о Срок на валидност на офертата -  до 31.08.2018 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
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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 на 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

Така описаните характеристики на предложената от участника косачка са в съответствие 
с поставените от Възложителя минимални изисквания, поради което комисията единодушно 
реши да допусне участника до разглеждане и оценка на ценовото му предложение.

* * * * * * * *

I. Ценово предложение от Оферта е вход. № 53 -  1619 -  3/19.06.2018 г. от 09:12 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: info@organicsols.com:

1. Ценово предложение (Образец № 4), подписан и подпечатан от Александър Давчев -  
Управител на ДЗЗД „Органик Сълюшънс“, гр. София

- предлагано възнаграждение -  18 500.00 (осемнадесет хиляди и петстотин) лева 
без ДДС, а е ДДС 20 % - 22 200 (двадесет и две хиляди и двеста) лева.

Ценовото предложение е изготвено съгласно предоставения от Възложителя образец № 4 
и условията, поставени от Възложителя. Предложеното възнаграждение отговаря на 
изискванията на Възложителя и е съобразено с определената обявата прогнозна стойност.

* * * * * * * *

Съгласно изложеното в настоящия протокол, комисията предлага следното класиране и 
сключване на договор за изпълнение на 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
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на Община Велико Търново на адрес https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/594. с 
ID 9077148 и информация за удължаване срока за подаване на оферти ID 9077452 от 19.06.2018 
г.:

1-во място: ДЗЗД „Органик Сълюшънс“, гр. София

Комисията взе горните решения с единодушие.

С настоящият протокол комисията приключва работата си.

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/594 и в същия ден -  изпратен на участника..

Съгласно чл. 97, ал. 4 от ППЗОП настоящият протокол и съпровождащата го 
документация се предава на Възложителя за утвърждаване.

Комисията приключи работа в 12:15 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:........................... « ............ ,..... г................................
Петко Павлов -  Директорша ОП „Спортни рмоти и прояви“ Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:

Христина Сто :сиер в ОП „Спортни имоти и прояви“ Велико Търново

Кмепцга иогщ на ВелиУф А ърново

УТВЪРЖДАВАМ протокола на комиа
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