
ПРОТОКОЛ №1

Днес, 28.03.2019 г. в 10:53 ч„ в сградата на Община Велико Търново, Комисията по 
чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (в сила до 01.03.2019 г„ съгл. §131, ал. 1 от 
ПЗР към ЗИДЗОП [ДВ. бр. 86 от 18.10.2018 г.])1, във връзка с чл. 51, ал. 1 от Правилника за 
прилагане на Закона за обществените поръчки (Обн., ДВ., бр. 28 от 08.04.2016 г„ съгл. §131, 
ал. 1 от ПЗР към ЗИДЗОП [ДВ. бр. 86 от 18.10.2018г.]), назначена със Заповед № РД 22-506 
от 27.03.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, започна разглеждането на офертите, 
постъпили във връзка с участие в обществена поръчка чрез провеждане на публично 
състезание с предмет: „Периодична доставка на посадъчен материал съгласно опис за 
нуждите на ОП „Зелени системи” и други структури при Община Велико Търново след 
възлагане, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на посадъчен 
материал - разсад на цветя” и Обособена позиция № 2 „Доставка на посадъчен 
материал - храсти, дървета, тревен чим и тревни смески”, с публикувано Обявление за 
поръчка с ID 898576 на дата 28.02.2019 г. и уникален номер в РОП: 00073-2019-0008, с адрес 
на профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tamovo.bg/ba/profil- 
na-kupuvacha/650.

1 В настоящия протокол използваните абревиатури - ЗОП и ППЗОП да се считат, че препращат към 
конкретните разпоредби на посочените нормативни актове в сила до 01.03.2019 г., съгласно §131, ал. 1 от ПЗР 
към ЗИДЗОП [ДВ. бр. 86 от 18.10.2018 г.]

КОМИСИЯ в състав:

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

И ЧЛЕНОВЕ:
1. инж. Красимир Пенчовски - Техник, озеленител в ОП „Зелени системи” в Община 

Велико Търново;
2. Елена Иванова - Счетоводител на ОП „Зелени системи”, гр. Велико Търново;
3. Трета Маринова - Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки” в Община 

Велико Търново;
4. Даниела Дойнова - Главен експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново.

Заседанието на комисията започна със закъснение, в 10:53 ч. вместо в 10:30 ч„ поради 
служебен ангажимент на председателя на комисията.

Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП започна работа след получаване на представените 
оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. Членовете на комисията подписаха 
декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП.

На заседанието на комисията присъстваха Димитър Прокопиев, в качеството му на 
управител на „Д и Д Еврофлора” ЕООД и Биляна Прокопиева, в качеството й на 
представител на „Д и Д Еврофлора” ЕООД. И двамата удостовериха присъствието си чрез 
подписване на протокол за присъствие.

Комисията пристъпи към отваряне на запечатаните непрозрачни опаковки, постъпили 
за участие в обществената поръчка, по реда на тяхното постъпване както следва:
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1. Оферта с вх. № 94-СС-273-1 от 25.03.2019 г. от 15:02 ч. на ЗП СТОЯН МАНЧЕВ 
за Обособена позиция № 2 „Доставка на посадъчен материал - храсти, дървета, тревен чим и 
тревни смески

2. Оферта е вх. № 53-1098-1 от 26.03.2019 г. от 10:03 ч. на „Д и Д Еврофлора“ 
ЕООД за Обособена позиция № 1 „Доставка на посадъчен материал - разсад на цветя ”;

3. Оферта е вх. № 53-2537-1 от 26.03.2019 г. от 15:20 ч. на „Флора-Ж“ ЕООД за 
Обособена позиция № 1 „Доставка на посадъчен материал - разсад на цветя” и Обособена 
позиция № 2 „Доставка на посадъчен материал - храсти, дървета, тревен чим и тревни 
смески”;

4. Оферта е вх. № 53-2538-1 от 26.03.2019 г. от 15:22 ч. на „ТОТАЛ ЕЛ СИ“ ЕООД 
за Обособена позиция № 1 „Доставка на посадъчен материал - разсад на цветя” и Обособена 
позиция № 2 „Доставка на посадъчен материал - храсти, дървета, тревен чим и тревни 
смески”.

При отваряне на офертите стриктно се приложи чл. 54, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП.

I. Оферта е вх. № 94-СС-273-1 от 25.03.2019 г. от 15:02 ч. на ЗП СТОЯН 
МАНЧЕВ, БУЛСТАТ: 880418****, с адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново 5000, 
ул. „Стефан Мокрев” № 7, вх. В, ет. 3, тел.: 0878/ 285 866, e-mail:
teodora_mancheva@mail.bg, лице за контакти: Стоян Манчев, подадена за обособена 
позиция № 2 „Доставка на посадъчен материал - храсти, дървета, тревен чим и тревни 
смески”:

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, извърши проверка за 
наличието на отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри” и оповести останалото 
й съдържание, както следва:

Папка „Заявление за участие“, която съдържа:
1. Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, подписан и 

подпечатан, 2 стр.;
2. Компактдиск - 1 бр.;
3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и 

подпечатан - стр. 1-21;
4. Списък-декларация за доставките, които са еднакви или сходни с предмета на 

поръчката, подписан и подпечатан от Стоян Манчев - стр. 22-23;
5. Приложение към списъка на доставките - заверени копия от удостоверение за 

добро изпълнение, два броя референции, 49 броя фактури - стр. 24-76;
6. Списък на технически лица, включени или не в структурата на кандидата или 

участника, включително тези, които отговарят за контрола на качеството /чл. 64, ал. 1, т. 3 от 
ЗОП/, подписан и подпечатан от Стоян Манчев - стр. 77;

7. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
свързаните с тях лица и техните действителни собственици, подписана и подпечатана от 
Стоян Манчев - стр. 78;

8. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 
от ЗОП), подписана и подпечатана от Стоян Манчев - стр. 79;

9. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от 
ЗОП), подписана и подпечатана от Стоян Манчев - стр. 80;

10. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП по отношение на 
информацията, съдържаща се в Списък-декларация за доставките, както и информацията, 
съдържаща се в espd-response от стр. 15 до стр. 18, подписана и подпечатана от Стоян 
Манчев - стр. 81.
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Папка „Оферта за обособена позиция № 2 „Доставка на посадъчен материал - 
храсти, дървета, тревен чим и тревни смески“, която съдържа:

1. Предложение за изпълнение на поръчката по Образец № 2.2, подписано и 
подпечатано от Стоян Манчев, стр. 1-3;

2. Заверено копие от Удостоверение за регистрация в официалния регистър за 
фитосанитарен контрол № VTR 0317 от 13.04.2018 г., стр. 4;

3. Заверено копие от Удостоверение № 3605 от 13.08.2009 г„ издадено от ИАСАС, за 
вписване на ЗП Стоян Манчев в регистъра на производители, заготвители и търговци на 
посевен и посадъчен материал, стр. 5;

4. Заверено копие от Разрешение № 1997 от 13.08.2009 г. за производство на 
посадъчен материал, издадено от ИАСАС, стр. 6;

5. Декларация за притежавани удостоверения, активи, персонал, подписана и 
подпечатана от Стоян Манчев, стр. 7;

6. Заверени копия от два броя свидетелство за регистрация на пътно превозно 
средство, стр. 8-9.

На основание на чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП, трима от членовете на комисията 
подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. По 
предложение на комисията присъстващият на заседанието управител на „Д и Д Еврофлора” 
ЕООД подписа техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” 
на участника.

II. Оферта с вх. № 53-1098-1 от 26.03.2019 г., 10:03 ч., на „Д и Д Еврофлора“ 
ЕООД, ЕИК: 200122611, със седалище и адрес на управление: гр. Павликени 5200, ул. 
„Бузлуджа“ № 20, с адрес за кореспонденция: гр. Павликени 5200, ул. „Илия Златев” № 
12, вх. А, ет. 4, ап. 10, тел.: 0888 407 084, e-mail: mitko720619@abv.bg, лице за контакти: 
Димитър Прокопиев, подадена за обособена позиция № 1 „Доставка на посадъчен материал 
- разсад на цветя”:

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, извърши проверка за 
наличието на отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри” и оповести останалото 
й съдържание, както следва:

1. Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, подписан и 
подпечатан от Димитър Прокопиев - управител, 2 стр.;

2. Компактдиск с надпис „еЕЕДОП“ - 1 бр.;
3. Предложение за изпълнение на поръчката по Образец № 2.1, подписано и 

подпечатано от Димитър Прокопиев - управител, 2 стр.
На основание на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.

III. Оферта с вх. № 53-2537-1 от 26.03.2019 г., 15:20 ч., на „Флора-Ж“ ЕООД, 
ЕИК: 200686334, със седалище и адрес на управление: област София, община Столична, 
с. Долни Богоров 1855, ул. „24“ № 14, тел.: 0888 959 351, e-mail: flora-j-eood@abv.bg, 
лице за контакти: Георги Панев, подадена за обособена позиция № 1 „Доставка на 
посадъчен материал - разсад на цветя” и Обособена позиция № 2 „Доставка на посадъчен 
материал - храсти, дървета, тревен чим и тревни смески”:

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка и установи, че тя съдържа два 
отделни запечатани непрозрачни плика. И двата плика са надписани, от което става ясно, че 
единият съдържа документите за участие за обособена позиция № 1, а другият документите 
за участие за обособена позиция № 2.
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Комисията отвори запечатания непрозрачен плик с документи за участие за обособена 
позиция № 1, извърши проверка за наличието на отделен запечатан плик „Предлагани 
ценови параметри” и оповести останалото му съдържание, както следва:

Папка с документи, която съдържа:
1. Компактдиск - 1 бр.;
2. Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, подписан и 

подпечатан от Георги Панев - управител, стр. 1-2;
3. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), подписан и подпечатан, стр. 3-25;
4. Предложение за изпълнение на поръчката по Образец № 2.1, подписано и 

подпечатано от Георги Панев - управител, стр. 26-27.
След това комисията отвори запечатания непрозрачен плик с документи за участие за 

обособена позиция № 2, извърши проверка за наличието на отделен запечатан плик 
„Предлагани ценови параметри” и оповести останалото му съдържание, както следва:

Папка с документи, която съдържа:
1. Компактдиск - 1 бр.;
2. Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, подписан и 

подпечатан от Георги Панев - управител, стр. 1-2;
3. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), подписан и подпечатан, стр. 3-24;
4. Предложение за изпълнение на поръчката по Образец № 2.2, подписано и 

подпечатано от Георги Панев - управител, стр. 25-26.
На основание на чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП, трима от членовете на комисията 

подписаха техническите предложения и запечатаните пликове с надпис „Предлагани ценови 
параметри” за всяка от обособените позиции. По предложение на комисията присъстващият 
на заседанието управител на „Д и Д Еврофлора” ЕООД подписа техническите предложения и 
пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника.

IV. Оферта с вх. № 53-2538-1 от 26.03.2019 г., 15:22 ч., на „ТОТАЛ ЕЛ СИ“ 
ЕООД, ЕИК: 203340227, със седалище и адрес на управление: област София, община 
Столична, с. Панчарево 1137, Автомагистрала Тракия I № 600, тел.: 0886 441 955, е- 
mail: total.l.c@abv.bg, лице за контакти: Иван Гидимарков, подадена за обособена 
позиция № 1 „Доставка на посадъчен материал - разсад на цветя” и Обособена позиция № 2 
„Доставка на посадъчен материал - храсти, дървета, тревен чим и тревни смески”:

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка и установи, че тя съдържа два 
отделни запечатани непрозрачни плика. И двата плика са надписани, от което става ясно, че 
единият съдържа документите за участие за обособена позиция № 1, а другият документите 
за участие за обособена позиция № 2.

Комисията отвори запечатания непрозрачен плик с документи за участие за обособена 
позиция № 1, извърши проверка за наличието на отделен запечатан плик „Предлагани 
ценови параметри” и оповести останалото му съдържание, както следва:

Папка с документи, която съдържа:
1. Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, подписан и 

подпечатан от Иван Гидимарков - управител, 2 стр.;
2. Компактдиск - 1 бр.;
3. Техническа спецификация за обособена позиция № 1 „Доставка на посадъчен 

материал - разсад на цветя”, подписана и подпечатана, 2 стр.;
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4. Предложение за изпълнение на поръчката по Образец № 2.1, подписано и 
подпечатано от Иван Гидимарков - управител, 2 стр.

След това комисията отвори запечатания непрозрачен плик с документи за участие за 
обособена позиция № 2, извърши проверка за наличието на отделен запечатан плик 
„Предлагани ценови параметри” и оповести останалото му съдържание, както следва:

Папка с документи, която съдържа:
1. Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, подписан и 

подпечатан от Иван Гидимарков - управител, 2 стр.;
2. Компактдиск - 1 бр.;
3. Техническа спецификация за обособена позиция № 2 „Доставка на посадъчен 

материал - храсти, дървета, тревен чим и тревни смески”, подписана и подпечатана, 5 стр.;
4. Предложение за изпълнение на поръчката по Образец № 2.2, подписано и 

подпечатано от Иван Гидимарков - управител, 2 стр.
На основание на чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП, трима от членовете на комисията 

подписаха техническите предложения и запечатаните пликове с надпис „Предлагани ценови 
параметри” за всяка от обособените позиции. По предложение на комисията присъстващият 
на заседанието управител на „Д и Д Еврофлора” ЕООД подписа техническите предложения и 
пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника.

***

След извършване на горните действия, публичната част от заседанието на комисията 
приключи.

На следващото си заседание комисията ще обсъди наличието и съответствието на 
представените документи с изискванията за лично състояние и критериите за подбор на 
участниците.

Председателят на комисията на основание чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП определя 
следния прогнозен график за работа на комисията:

1. Най-късно до 17.05.2019 г., всеки от членовете на комисията трябва лично да 
разгледа документите и информацията по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участниците за 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя. Място на съхранение на документите, свързани с обществената поръчка до 
приключване работата на комисията - стая 321 (архив на отдел ОП), където офертите са на 
разположение на членовете на комисията за преглед и анализ.

2. Най-късно на дата 20.05.2019 г. комисията трябва да проведе заседание за да обсъди 
и изготви протокол за съответствието на участниците с изискванията към личното състояние 
и критериите за подбор, поставени от възложителя, като в случай че установи липса, 
непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 
грешка, или несъответствие с изискванията към личното състоянието или критериите за 
подбор, да ги посочи в протокола и да го изпрати на участниците в деня на публикуването му 
в профила на купувача.

Проверката ще обхваща и съдържанието и редовността на документите във връзка с 
личното състояние и критериите за подбор, както и представяне и подписване на еЕЕДОП от 
изискуемите лица и изпълнение на други изисквания на обявлението, документацията и 
образците към нея.

3. Най-късно на дата 28.06.2019 г. комисията трябва да проведе заседание, на което да 
разгледа допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 
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изискванията към личното състояние и критериите за подбор, ако е приложимо, и да разгледа 
техническите предложения на участниците за всяка от обособените позиции за съответствие 
с предварително обявените условия.

4. Дата за отваряне на ценовите предложения най-късно до: 05.07.2019 г., като най- 
късно два работни дни преди датата на отваряне, комисията трябва да обяви най-малко чрез 
съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отваряне на ценовите 
предложения.

Комисията приключи работа в 11:25 часа.
Настоящият протокол се състави в един екземпляр.

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:.............
Зорница Кънчева-Миладин,
И ЧЛЕНОВЕ:
инж. Красимир ПенчовсХХ Техник, озеленител в ОПЗС, гр. Велико Търново

ДЗ^чалник на отдел ОС в Община Велико Търново

.  ....................Z”. .*7. .'^♦'77... .JJ,

Елена f) Счетоводател на ОП „Зелени системи”, гр. Велико Търново

3........................,............. .......................................................................................................................

Трета Маринова - Юрисконсулт в дирекция ОП в Община Велико Търново

..............................................................Г.....................................
4. Даниела Дойнова - Главен експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново
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