
ПРОТОКОЛ №3

Днес, 25.06.2019 г. в 09:30 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, продължи 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/bg/profil-na- 
kupuvacha/650.

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.

В изпълнение на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП с приложно писмо изх. № 91-00-160/15.05.2019 
г. комисията изпрати по куриер на всички участници в процедурата протокол № 2 от 
14.05.2019 г. от работата на комисията, който в същия ден беше публикуван и в Профила на 
купувача на адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/650 .

Преди да разгледа постъпилите отговори комисията извърши проверка за спазване на 
срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП за участниците, по отношение на които е констатирано 
несъответствие или липса на информация и установи следното:

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.]

№ Наименование на 
участника

Получен 
протокол 

от 
участника 

на дата

Краен срок за 
получаване на 
допълнителни 

документи, 
съгласно чл.
54, ал. 9 от

ППЗОП

Постъпил в Община 
Велико Търново отговор с 

вх. № и дата
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1. ЗП СТОЯН МАНЧЕВ, 
БУЛСТАТ: 880418****

16.05.2019 г. 23.05.2019 г. Отговор с вх. № 94-СС-273- 
2 от 20.05.2019 г.

2. „Д и Д Еврофлора“ 
ЕООД, ЕИК: 200122611

16.05.2019 г. Неприложимо Неприложимо

С протокол № 2/14.05.2019 г. 
комисията е констатирала 
съответствие на участника с 
изискванията към личното 
състояние и критериите за 
подбор за обособена позиция 
№ 1, за която е подал оферта.

3. „Флора-Ж“ ЕООД, 
ЕИК: 200686334

17.05.2019 г. 27.05.2019 г. Не е представил отговор.

4. „ТОТАЛ ЕЛ СИ“ 
ЕООД, ЕИК: 203340227

17.05.2019 г. 27.05.2019 г. Отговор с вх. № 53-2538-2 
от 29.05.2019 г.

Комисията установи, че отговорът на ЗП СТОЯН МАНЧЕВ е постъпил в срока по чл. 
54, ал. 9 от ППЗОП, отговорът на „ТОТАЛ ЕЛ СИ“ ЕООД е постъпил извън срока по чл. 54, 
ал. 9 от ППЗОП, а от „Флора-Ж“ ЕООД не е постъпил отговор.

С изпратения до участниците препис от протокол №2 от 14.05.2019 г. комисията е 
информирала участниците, че отоговори постъпили в деловодството на Община Велико 
Търново след изтичане на срока няма да се разглеждат от комисията. При изпращане по 
пощата с препоръчано писмо или по куриер, участникът следва да се съобрази с последната 
дата за постъпване на отговора.

По данни на куриерската служба писмо с изх. № 91-00-160/15.05.2019 г. на комисията с 
приложен препис от протокол № 2 от 14.05.2019 г. е получено от „ТОТАЛ ЕЛ СИ“ ЕООД на 
17.05.2019 г. Съгласно предоставения на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП срок от 5 работни 
дни участникът е трябвало да представи своя отговор в срок до 17:00 ч. на 27.05.2019 г. 
Отговорът на участника „ТОТАЛ ЕЛ СИ“ ЕООД е постъпил в деловодството на Община 
Велико Търново на 29.05.2019 г., което е два дни след изтичане на срока по чл. 54, ал. 9 от 
ППЗОП.

Във връзка с гореизложеното отговорът на „ТОТАЛ ЕЛ СИ“ ЕООД няма да бъде 
разгледан от комисията.

Комисията пристъпи към отваряне на отговора на ЗП СТОЯН МАНЧЕВ:
1. Отговор с вх. № 94-СС-273-2 от 20.05.2019 г. на ЗП СТОЯН МАНЧЕВ, 

БУЛСТАТ: 880418****, който съдържа следното:
1.1. Компактдиск - 1 бр.;
1.2. Приложно писмо, подписано и подпечатано от Стоян Манчев - Земеделски 

производител - 1 стр.;
1.3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и 

подпечатан, 21 стр.;
1.4. Заверено копие от свидетелство за управление на МПС на Стоян Манчев - 2 стр.

I. Констатации относно съответствието на участниците с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя след получаване 
на допълнителни документи от участниците:

Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, в т.ч. 
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и допълнително представените документи, изискани с протокол на комисията от дата 
14.05.2019 г., относно съответствието на участниците е изискванията към личното състояние 
и критериите за подбор:

1. Относно документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от оферта е вх. № 94-СС-273-1 
от 25.03.2019 г. от 15:02 ч. на ЗП СТОЯН МАНЧЕВ, БУЛСТАТ: 880418****, е 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”:

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация по чл. 39, 
ал. 2 от ППЗОП от опаковката на ЗП СТОЯН МАНЧЕВ (описани в Протокол № 1), заедно с 
допълнително представените документи е отговор с вх. № 94-СС-273-2 от 20.05.2019 г. 
(описани в настоящия протокол), комисията се обедини единодушно, че участникът е 
представил всички изискуеми документи и е налице съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на 
техническото му предложение за обособена позиция № 2 „Доставка на посадъчен материал - 
храсти, дървета, тревен чим и тревни смески” при следните мотиви:

По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 

от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от 
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, липсата на свързаност с друг участник по смисъла на § 1, т. 13 и 14 
от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа във 
връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП и чл. 107, т. 4 от ЗОП и липсата на обстоятелствата по чл. 69 от 
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество, чрез представяне на еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от Стоян Манчев, в 
качеството му на физическо лице - земеделски производител.

Подизпълнители и трети лица:
Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма 

намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители.
По отношение на изискванията за годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност:
ЗП СТОЯН МАНЧЕВ е вписан в публичния Регистър на лицата, които търгуват с 

посевен и/или посадъчен материал с издадено Удостоверение № 3605 от 13.08.2009 г. от 
ПАС АС. Участникът е декларирал в Част IV, Раздел А от еЕЕДОП информация, в 
съответствие с изискването, като същата беше потвърдена и от публичния национален 
регистър, поддържан на страницата на И АС АС: https://iasas.government.bg/bg/register.html. 
Заверено копие от удостоверението е приложено и към офертата.

По отношение на изискванията за технически и професионални способности:
ЗП СТОЯН МАНЧЕВ покрива изискването за опит в доставката на дървесна и храстова 

растителност за последните три години от датата на подаване на офертата, за доказването на 
който участникът е попълнил Част IV, Раздел В, подточка „Доставки от конкретния вид” от 
ЕЕДОП, където са изброени изпълнените доставките на дървесна и храстова растителност с 
посочване на стойности, дати и получатели, съгласно които обемът на изпълнените доставки 
многократно надвишава минимално изискуемия обем от 1 000 броя дървесна и/или храстова 
растителност.
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ЗП СТОЯН МАНЧЕВ разполага с необходимото за изпълнение на поръчката 
техническо оборудване - посочени са 2 бр. товарни автомобила. За доказване участникът е 
попълнил необходимата информация в Част IV, Раздел В, подточка „Инструменти, 
съоръжения или техническо оборудване” от ЕЕДОП. Заверени копия от свидетелствата за 
регистрация на товарните автомобили са приложени и към офертата.

Участникът е декларирал в Част IV, Раздел В, подточка „Технически лица или органи 
за контрол на качеството” от ЕЕДОП три лица за изпълнение на поръчката с посочване на 
имена и роля в изпълнението: едно лице - отговорник за качеството и правоспособно да 
управлява транспортните средства лице и две лица работници в разсадника, от които едно 
лице „контрол качество контейнери” и едно лице „контрол качество дървета”.

2. Относно документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от оферта е 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, е 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”:

С протокол № 2 от 14.05.2019 г. комисията констатира, че участникът е представил 
всички изискуеми документи и е налице съответствие на участника с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, за обособена позиция 
№ 1 „Доставка на посадъчен материал - разсад на цветя”.

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на 
техническото му предложение за обособена позиция № 1 „Доставка на посадъчен материал - 
разсад на цветя” при следните мотиви:

По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 

от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от 
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, липсата на свързаност с друг участник по смисъла на § 1, т. 13 и 14 
от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа във 
връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП и чл. 107, т. 4 от ЗОП и липсата на обстоятелствата по чл. 69 от 
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество, чрез представяне на еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от Димитър 
Прокопиев - управител и едноличен собственик.

Подизпълнители и трети лица:
Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма 

намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители.
По отношение на изискванията за годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност:
„Д и Д Еврофлора“ ЕООД е вписан в публичния Регистър на лицата, които търгуват с 

посевен и/или посадъчен материал с издадено Удостоверение № 4741 от 06.03.2014 г. от 
ИАСАС. Участникът е декларирал в Част IV, Раздел А от еЕЕДОП информация, в 
съответствие с изискването, като същата беше потвърдена и от публичния национален 
регистър, поддържан на страницата на ИАСАС: https://iasas.govemment.bg/bg/register.html .

По отношение на изискванията за технически и професионални способности:
„Д и Д Еврофлора“ ЕООД покрива изискването за опит в доставката на цветя (разсад) 

за последните три години от датата на подаване на офертата, за доказването на който 
участникът е попълнил Част IV, Раздел В, подточка „Доставки от конкретния вид” от ЕЕДОП, 
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където е посочена една изпълнена доставка на общо 41 600 броя (стръка) цветя (разсад) с 
посочване на стойност, дати и получател.

„Д и Д Еврофлора“ ЕООД разполага с необходимото за изпълнение на поръчката 
техническо оборудване - посочен е един товарен автомобил. За доказване участникът е 
попълнил необходимата информация в Част IV, Раздел В, подточка „Инструменти, 
съоръжения или техническо оборудване” от ЕЕДОП.

Участникът е декларирал в Част IV, Раздел В, подточка „Технически лица или органи 
за контрол на качеството” от ЕЕДОП две лица за изпълнение на поръчката с посочване на 
имена и роля в изпълнението: едно лице - контрол по качеството и правоспособен водач на 
транспортното средство и още едно лице контрол по качеството.

3. Относно документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от оферта е 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: ilora-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”:

С писмо изх. № 91-00-160/15.05.2019 г. до участника в процедурата с приложен 
протокол от дата 14.05.2019 г. е изискано представяне на допълнителни документи и 
информация. Участникът е получил протокола на комисията на дата 17.05.2019 г., което е 
удостоверено с обратна разписка. В деловодството на Община Велико Търново не е постъпил 
отговор от участника.

На участника при спазване разпоредбата на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП е предоставена 
възможност в срок до 5 работни дни да представи на комисията нов ЕЕДОП и други 
документи, съгласно констатациите в протокол № 2 от 14.05.2019 г., които могат да съдържат 
променена и/или допълнена информация, с които да удостовери съответствието си с 
изискванията на Възложителя. Участникът не е представил отговор.

Предвид изложените обстоятелства, комисията се обедини единодушно, че е налице 
несъответствие на участника с изискванията на обществената поръчка 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” и реши ДА 
ПРЕДЛОЖИ УЧАСТНИКА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ, при следните мотиви:

3.1. С протокол № 2 от 14.05.2019 г. комисията констатира, че представените 
електронни ЕЕДОП за ОП 1 и ЕЕДОП за ОП 2 от участника не са подписани с електронен 
подпис на задължено лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

Комисията установи, че участникът е представил ЕЕДОП поотделно за всяка обособена 
позиция както на хартиен, така и на електронен носител във формат PDF, но представените на 
електронен носител ЕЕДОП за ОП 1 и ОП 2 не са подписани с електронен подпис от 
задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

Съгласно документацията за обществена поръчка, т. 6.7.5 от раздел III. „Деклариране 
на лично състояние чрез единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) ”, 
когато се използва образеца на ЕЕДОП във формат *.DOC, какъвто е избрал участника в 
конкретния случай, след попълване на образеца същият се записва във формат, който не 
позволява редактиране на неговото съдържание (например PDF), подписва се електронно от 
всички задължени лица и се прилага към пакета документи за участие в процедурата 
(офертата) на подходящ оптичен носител.

Съгласно чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, задължените лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са:
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1. лицата, които представляват участника;
2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника;
3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на 

предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, 
членовете на управителните или надзорните органи.

В чл. 40, ал. 2, т. 3 от ППЗОП е уточнено, че лицата по т. 1 и 2 по-горе при еднолично 
дружество с ограничена отговорност са лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон, който 
гласи:

,, Чл. 147. (1) Едноличният собственик на капитала управлява и представлява 
дружеството лично или чрез определен от него управител. Ако собственикът е юридическо 
лице, неговият ръководител или определено от него лице управлява дружеството. ”

След справка в Търговския регистър комисията установи, че едноличният собственик 
на капитала Георги Панев управлява и представлява дружеството лично.

За всяка обособена позиция поотделно участникът е следвало да представи нов 
еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от Георги Панев - управител и едноличен 
собственик на „Флора-Ж“ ЕООД.

3.2. С протокол № 2 от 14.05.2019 г. комисията констатира, че в Част II, раздел Б: 
„Информация за представителите на икономическия оператор“ от ЕЕДОП участникът не е 
представил списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

С документацията за обществена поръчка, раздел IV, т. 2.2.1, на основание чл. 44, ал. 1 
от ППЗОП, възложителят е поставил изискване към участниците да представят списък на 
всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, независимо от наименованието на 
органите, в които участват, или длъжностите, които заемат.

Информацията се посочва в еЕЕДОП в Част II: „Информация за икономическия 
оператор“, част Б: „Информация за представителите на икономическия оператор“ в поле „Ако 
е необходимо, посочете подробна информация за представителството (форми, обхват, 
цел...): ”

Представената информация в поле „Ако е необходимо, посочете подробна информация 
за представителството (форми, обхват, цел...): " трябва да посочва:

1) лицата, които представляват участника,
2) лицата които са членовете на управителни и надзорни органи на участника и
3) други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на 

решения от тези органи (други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху 
дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите 
го лица, членовете на управителните или надзорните органи).

Комисията констатира, че в Част II: „Информация за икономическия оператор“, раздел 
Б: „Информация за представителите на икономическия оператор“ от ЕЕДОП за всяка от 
обособените позиции липсва списък на лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

Както вече беше посочено, след справка в Търговския регистър беше установено, че 
едноличният собственик на капитала Георги Панев управлява и представлява дружеството 
лично. Участникът е трябвало да впише в списъка лицето Георги Панев като управител и 
едноличен собственик на дружеството.

Ако съществуват други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху 
дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващото го 
лице, също е трябвало да бъдат включени в списъка и да подпишат еЕЕДОП с електронен 
подпис.
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За всяка обособена позиция поотделно участникът е следвало да представи нов 
еЕЕДОП, в който е попълнена липсващата информация.

3.3. С протокол № 2 от 14.05.2019 г. комисията констатира, че в Част II, раздел А от 
ЕЕДОП, поле „Форма на участие“ е попълнено неправилно от участника.

В Част II, раздел А, поле „Форма на участие“ от ЕЕДОП за всяка от обособените 
позиции участникът е декларирал, че ще участва в процедурата заедно с други икономически 
оператори. Както е указано в пояснителния текст „под черта“ в ЕЕДОП информацията се 
отнася за икономически оператор, който е част от група, консорциум, съвместно предприятие 
или други подобни. В случая офертата е подадена от „Флора-Ж“ ЕООД като самостоятелен 
участник, поради което участникът е следвало да отбележи отговор „НЕ“.

За всяка обособена позиция поотделно участникът е следвало да представи нов 
еЕЕДОП в съответствие с констатацията на комисията.

3.4. С протокол № 2 от 14.05.2019 г. комисията констатира, че в Част II, раздел В 
„Информация относно използването на капацитета на други субекти“ от ЕЕДОП участникът е 
посочил, че ще използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, но 
от представените документи и информация не става ясно нито кои са тези трети лица, нито 
какви са ресурсите, които предоставят на участника.

Съгласно част 6.4. „Използване на капацитета на трети лица“ от раздел III на 
документацията за обществена поръчка участниците посочват информацията относно 
участието на трети лица за изпълнение на поръчката в Раздел В „Информация относно 
използването на капацитета на други субекти“ на част II от ЕЕДОП. Ако полето е попълнено 
е „Да“ се представя ЕЕДОП, надлежно попълнен и подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от 
ППЗОП, за третите лица. В ЕЕДОП се посочва информацията, изисквана съгласно Част II, 
раздели А и Б, попълва се част III „Основания за изключване“ и част IV „Критерии за подбор“ 
само по отношение на критериите за подбор, за доказването на които участникът се позовава 
на техния капацитет.

В Част II, раздел В от ЕЕДОП за всяка от обособените позиции участникът е 
декларирал, че ще използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор.

В ЕЕДОП на участника за всяка от позициите липсва информация за капацитета на 
третите лица, на който участникът се позовава, за да изпълни критериите за подбор.

Към документите си участникът не е представил ЕЕДОП за третите лица.
За всяка обособена позиция поотделно участникът е следвало да представи нов 

еЕЕДОП, като в зависимост от чуждия капацитет, на който се позовава, е трябвало да посочи 
в предвиденото за това поле от част IV „Критерии за подбор“ информация за чуждите ресурси 
и третите лица, които ги предоставят.

Участникът е следвало да представи еЕЕДОП и за всяко трето лице, на чийто 
капацитет се позовава.

Ако участникът няма да използва капацитета на трети лица за да изпълни критериите 
за подбор, то той е трябвало да представи за всяка обособена позиция поотделно нов 
еЕЕДОП, като в Част II, раздел В „Използване на чужд капацитет“ отбележи отговор „НЕ“.

3.5. С протокол № 2 от 14.05.2019 г. комисията констатира, че в Част III, Раздел Г 
„Други основания за изключване“ от ЕЕДОП участникът не е декларирал липсата или 
наличието на основанията за отстраняване с характер на национално основание за 
изключване.
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Съгласно раздел IV, т. 2.2.1 „Единен европейски документ за обществени поръчки“, 
буква „б“ от документацията за обществена поръчка в Част III, Раздел Г „Други основания 
за изключване“ от ЕЕДОП се декларира информация относно следните основания за 
отстраняване е характер на национално основание за изключване:

• Липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП за 
следните престъпления: кражба, грабеж, присвоявания - по чл. 194 - 208 от НК; изнудване, 
вещно укривателство, унищожаване и повреждане, злоупотреба на доверие - по чл. 213а - 217 
от НК; общи стопански престъпления, престъпления против кредиторите, престъпления в 
отделни стопански отрасли, престъпления против митническия режим, престъпления против 
паричната и кредитната система - по чл. 219 - 252 от НК; престъпления против финансовата, 
данъчната и осигурителната системи - по чл. 254а -255а от НК и чл. 256-260 НК.

• Липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП за следните 
нарушения:

- нарушенията по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от 
Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен и

- нарушенията по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност 
или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен.

• Липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите 
и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици 
(ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС).

В случаите по чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС наличието на изключение по чл. 4 
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС се посочва в полето относно инициирани мерки за реабилитиране.

• Липсата или наличието на свързаност с друг участник по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от 
допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, във връзка е 
чл. 101, ал. 11 от ЗОП и чл. 107, т. 4 от ЗОП. Тъй като обществената поръчка има обособени 
позиции, условието се прилага отделно за всяка от обособените позиции.

• Липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

В Част III, Раздел Г „Други основания за изключване“ от ЕЕДОП за всяка от 
обособените позиции участникът не е дал отговор на въпроса „Прилагат ли се 
специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното 
обявление или документацията за обществената поръчка?. На следващия въпрос от раздел 
Г: „В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване, 
икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива?“, 
участникът е дал отговор „Не“. За да отговори на последния въпрос с „Не“, участникът трябва 
да е дал отговор „Да“ на предходния въпрос. Не става ясно какво се е опитал да декларира 
участникът.

Комисията е отбелязала, че в зависимост от фактическото положение на участника:
- Ако по отношение на участника не са налице специфични национални основания за 

изключване, посочени в документацията за обществената поръчка, следва да се даде отговор 
„Не“.

- Ако по отношение на участника са налице специфични национални основания за 
изключване, посочени в документацията за обществената поръчка, следва да се даде отговор 
„Да“, като при тази хипотеза трябва да се отговори и на следващия въпрос в раздел Г, където 
ако също се отговори с „Да“ следва да се опишат и предприетите мерки за надеждност.
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За всяка обособена позиция поотделно участникът е следвало да представи нов 
еЕЕДОП, като в Част III, Раздел Г „Други основания за изключване“ от ЕЕДОП даде своя 
отговор в зависимост с фактическото си положение.

3.6. С протокол № 2 от 14.05.2019 г. комисията констатира, че по отношение на 
техническите и професионални способности на участника - посочената информация в Част 
IV, Раздел В, подраздел „ За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид “ 
от ЕЕДОП е непълна.

Съгласно т. 1 от раздел III. 1.3) „Технически и професионални възможности“ от 
обявлението за поръчка участниците трябва да са изпълнили най-малко 1 (една) доставка с 
предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните три години от 
датата на подаване на офертата.

Под „предмет и обем, сходни с тези на поръчката” се разбира:
- за обособена позиция № 1 - доставката на 30 000 броя (стръка) цветя (разсад);
- за обособена позиция № 2 - доставката на 1 000 броя дървесна и/или храстова 

растителност.
На етапа на подаване на офертата участниците декларират в Част IV, Раздел В, 

„Доставки от конкретния вид“ от ЕЕДОП информацията, необходима за доказване 
съответствието с поставеното изискване, в т.ч. и обем на изпълнената доставка/доставки 
като брой цветя (разсад) или брой дървесна и/или храстова растителност, в зависимост 
от позицията за която се участва.

Комисията установи, че в Част IV, Раздел В, подраздел „Доставки от конкретния вид “ 
от ЕЕДОП за всяка от обособените позиции участникът е посочил една доставка с посочване 
на основния предмет на доставката, стойността, датите и получателя, без да е посочена 
информация за обем на изпълнената доставка като брой цветя (разсад) за обособена 
позиция № 1 и брой дървесна и/или храстова растителност за обособена позиция № 2.

На етапа на подаване на офертата участникът е трябвало да декларира необходимата 
информация, с която удостоверява съответствието си с изискването на Възложителя, в Част 
IV, Раздел В, подраздел „Доставки от конкретния вид“ от ЕЕДОП. Информацията за обем, а 
именно брой цветя (разсад) за обособена позиция № 1 и брой дървесна и/или храстова 
растителност за обособена позиция № 2 се посочва в поле „ Описание“ на доставката.

За всяка обособена позиция поотделно участникът е следвало да представи нов 
ЕЕДОП, в който се съдържа информация удостоверяваща съответствието му с минималното 
изискване за обем.

3.7. С протокол № 2 от 14.05.2019 г. комисията констатира, че по отношение на 
техническите и професионални способности на участника - посочената информация в Част 
IV, Раздел В, подраздел „ Технически лица или органи за контрол на качеството “ от ЕЕДОП е 
непълна.

Съгласно т. 3 от раздел III. 1.3) „Технически и професионални възможности“ от 
обявлението за поръчка участниците трябва да разполагат с минимум 2 (две) лица, които ще 
бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката, едно от които да е правоспособно да 
управлява предложеното транспортно средство.

Забележка: При участие и за двете обособени позиции предложените от участника 
лица могат да се припокриват.

На етапа на подаване на офертата участникът декларира в Част IV, Раздел В, т. 2 
„Технически лица или органи за контрол на качеството” от ЕЕДОП информация, в 
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съответствие с изискването, както следва: имена и роля в изпълнението на поръчката на 
лицата, които ще бъдат ангажирани е изпълнението на поръчката.

Комисията установи, че участникът е посочил две лица за изпълнението на поръчката, 
но не е посочил ролята им в изпълнението на поръчката, както и кое от лицата е 
правоспособно да управлява предложеното транспортно средство.

За всяка обособена позиция поотделно участникът е следвало да представи нов 
еЕЕДОП, в който да се съдържа информация в съответствие изискването на Възложителя.

3.8. С протокол № 2 от 14.05.2019 г. комисията констатира, че по отношение на 
техническите и професионални способности на участника - посочената информация в Част 
IV, Раздел В, подраздел „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване” от ЕЕДОП 
е непълна.

Съгласно т. 2 от раздел III. 1.3) „Технически и професионални възможности“ от 
обявлението за поръчка участниците трябва да разполагат минимум със следното техническо 
оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката:

- едно товарно транспортно средство за извършване на доставките по места, съобразно 
заявките на възложителя.

Забележка: При участие и за двете обособени позиции предложеното превозно 
средство може да се припокрива.

На етапа на подаване на офертата участникът декларира в Част IV, Раздел В, т. 9 
„Инструменти, съоръжения или техническо оборудване” от ЕЕДОП информация, в 
съответствие с изискването: посочват се данни за транспортното средство, с което 
участникът разполага за изпълнение на поръчката.

Комисията установи, че за съответствие с изискването участникът е посочил следната 
информация: „Един брой товарно транспортно средство“. Липсват данни за транспортното 
средство. Под „Данни за транспортно средство“ би следвало да се разбира такава информация 
за транспортното средство, с която то може да бъде идентифицирано, като например марка, 
модел или регистрационен номер.

За всяка обособена позиция поотделно участникът е следвало да представи нов 
еЕЕДОП, в който да се съдържат данни за транспортното средство, с което участникът 
разполага за изпълнение на поръчката, като например марка, модел и/или регистрационен 
номер.

3.9. С протокол № 2 от 14.05.2019 г. комисията констатира, че в Част IV, Раздел В, т. 10 
„Възлагане на подизпълнители в процентно изражение” от ЕЕДОП, участникът не е посочил 
нищо.

Съгласно част 6.5. „Използване на подизпълнители“ от раздел III на документацията за 
обществена поръчка участниците посочват информацията относно участието на 
подизпълнители за изпълнение на поръчката, включително информация за вида и дела от 
поръчката, който ще изпълняват в Част IV, Раздел В, т. 10 „Възлагане на подизпълнители в 
процентно изражение” от ЕЕДОП. За всеки подизпълнител се представя отделен ЕЕДОП, 
надлежно попълнен и подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, в който се посочва 
информацията, изисквана съгласно Част II, раздели А и Б, попълва се част III „Основания за 
изключване“ и съответните полета от Част IV от ЕЕДОП. Подаването на ЕЕДОП от 
съответните лица се счита за съгласие за участие в процедурата.

Комисията констатира, че участникът не е попълнил полето в Част IV, Раздел В, т. 10 
„Възлагане на подизпълнители в процентно изражение” от ЕЕДОП.
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За всяка обособена позиция поотделно участникът е следвало да представи нов 
еЕЕДОП, от който да е видно дали участникът ще използва подизпълнители за изпълнение на 
поръчката и ако „Да“ кои са те и какъв е вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

Във връзка с посочената констатация комисията установи, че участникът не е 
представил информация относно използването на подизпълнители нито в Част IV, Раздел В, т. 
10 „Възлагане на подизпълнители в процентно изражение” от ЕЕДОП, нито в Част I, раздел Г 
„Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да 
използва“ от ЕЕДОП.

3.10. Съгласно Раздел III. „Изисквания към участниците”, т. 5.8 от „Други основания 
за отстраняване от участие” от документацията за обществена поръчка от участие в 
процедурата се отстранява и участник, който и след предоставена възможност по реда на чл. 
54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП не отговаря на обявените условия в тази документация, не е 
представил някой от изисканите от Възложителя документи, както и когато представените 
документи са непълни или не е представена информация, изискана съгласно документацията 
за обществена поръчка и съгласно ЗОП.

След предоставената възможност по реда на чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП участникът 
не е представил нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация, с които да удостовери съответствието си с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, поради което комисията 
намира, че за участника е налице основание за отстраняване от процедурата, предвидено в 
документацията за обществена поръчка.

С оглед изложените обстоятелства от т. 3.1 до т. 3.10 по-горе и доколкото участникът 
не е представил нов ЕЕДОП и други документи, съгласно констатациите в протокол № 2 от 
14.05.2019 г., с които да удостовери съответствието си с изискванията към личното състояние 
и критериите за подбор на Възложителя, комисията единодушно прие, че представената 
оферта за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 от „Флора-Ж“ ЕООД е 
неподходяща по смисъла на §2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.

Във връзка с това комисията единодушно предлага за отстраняване и по двете 
обособени позиции участника „Флора-Ж“ ЕООД на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, а 
именно възложителят отстранява от процедурата участник, който не отговаря на 
поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението 
за обществена поръчка или в документацията.

С протокол № 2 от 14.05.2019 г. комисията констатира и следното:
3.11. С протокол № 2 от 14.05.2019 г. комисията констатира, че Поле „Обособени 

позиции“ от Част II, раздел А на ЕЕДОП не е попълнено от участника.
В поле „Обособени позиции“ от Част II, раздел А на ЕЕДОП за всяка от обособените 

позиции участникът не е посочил позицията за която се отнася представения ЕЕДОП.
Във връзка с посочената констатация комисията установи, че в Част I „Информация за 

процедурата за възлагане на обществена поръчка“ на ЕЕДОП за всяка от обособените позиции 
участникът е посочил позицията, за която се отнася представения ЕЕДОП и въпреки, че 
участникът не е попълнил Поле „Обособени позиции“ от Част II, раздел А на ЕЕДОП, 
комисията намира този пропуск за несъществен, тъй като от представената информация става 
ясно за коя обособена позиция се отнася съответният ЕЕДОП.

4. Относно документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от оферта е вх. № 53-2538-1 от 
26.03.2019 г., 15:22 ч., на „ТОТАЛ ЕЛ СИ“ ЕООД, ЕИК: 203340227, със седалище и адрес 
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на управление: област София, община Столична, с. Панчарево 1137, Автомагистрала 
Тракия I № 600, тел.: 0886 441 955, e-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”:

С писмо изх. № 91-00-160/15.05.2019 г. до участника в процедурата с приложен 
протокол от дата 14.05.2019 г. е изискано представяне на допълнителни документи и 
информация. Участникът е получил протокола на комисията на дата 17.05.2019 г., което е 
удостоверено с обратна разписка. С вх. № 53-2538-2 от 29.05.2019 г. в деловодството на 
Община Велико Търново е постъпил отговор от „ТОТАЛ ЕЛ СИ“ ЕООД извън срока по чл. 
54, ал. 9 от ППЗОП, който е бил до 17:00 ч. на 27.05.2019 г.

На участника при спазване разпоредбата на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП е предоставена 
възможност в срок до 5 работни дни да представи на комисията нов ЕЕДОП и други 
документи, съгласно констатациите в протокол № 2 от 14.05.2019 г., които могат да съдържат 
променена и/или допълнена информация, с които да удостовери съответствието си с 
изискванията на Възложителя. Участникът не е представил отговор в указания срок. Съгласно 
изпратения до всички участници протокол „отговори, постъпили в деловодството на 
Община Велико Търново след изтичане на срока няма да се разглеждат от комисията“.

Съгласно чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП когато установи липса, непълнота или 
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 
несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията 
ги посочва в протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП и изпраща протокола на всички участници в 
деня на публикуването му в профила на купувача. В срок до 5 работни дни от получаването 
на протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП участниците, по отношение на които е констатирано 
несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП 
и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.

Предвид принципа за равнопоставеност и недопускане на дискриминация, установен в 
чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОП всички участници следва да са поставени при еднакви условия и 
комисията е длъжна предвид разпоредбата на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП да даде равни 
възможности на всички участници за отстраняване на липса, непълнота или несъответствие на 
информацията, свързана с удостоверяване на съответствието им с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Ето защо, комисията счита, че 
депозираните извън срока за получаване на отговор документи на фирма „ТОТАЛ ЕЛ СИ“ 
ЕООД не следва да бъдат разглеждани.

Предвид изложените обстоятелства, комисията се обедини единодушно, че е налице 
несъответствие на участника с изискванията на обществената поръчка 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” и реши ДА 
ПРЕДЛОЖИ УЧАСТНИКА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ, при следните мотиви:

4.1. С протокол № 2 от 14.05.2019 г. комисията констатира, че участникът не е 
декларирал в Част IV, Раздел А от еЕЕДОП, че е вписан в Регистъра на лицата, които търгуват 
с посевен и/или посадъчен материал, поддържан от ИАСАС, както и че не се е придържал към 
предоставения от Възложителя заедно с документацията за обществена пръчка XML формат 
на еЕЕДОП.

Съгласно раздел III. 1.1) „Годност за упражняване на професионалната дейност, 
включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри “ 
от обявлението за поръчка участниците следва да са вписани в Регистър на лицата, които 
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търгуват с посевен и/или посадъчен материал, поддържан от Изпълнителната агенция по 
сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) към Министерство на земеделието и 
храните, в съответствие с чл. 28, ал. 4 от Закона за посевния и посадъчен материал и чл. 15 от 
НАРЕДБА № 13 от 31.03.2004 г. за реда за регистрация на търговци на посевен и посадъчен 
материал, а за участници - чуждестранни лица в аналогичен регистър съгласно 
законодателството на държавата членка, в която са установени. В същия раздел от 
обявлението е посочено, че участникът декларира в Част IV, Раздел А от еЕЕДОП 
информация, в съответствие с изискването.

Комисията установи, че при попълването на еЕЕДОП участникът не е използвал 
предоставения от Възложителя заедно с документацията за обществена пръчка XML формат 
на еЕЕДОП. В Част IV „Критерии за подбор“ от представените еЕЕДОП за ОП 1 и ОП 2 
липсват предварително заложените от Възложителя полета за попълване, както следва:

- в Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност, поле „Вписване в съответен 
професионален регистър“',

- в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, 
поле „Техническилица или органи за контрол на качеството“ и

- в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, 
поле „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“.

Комисията единодушно прие, че участникът не е попълнил ЕЕДОП в съответствие с 
указанията на Възложителя. Необходимата информация беше открита в друго поле от ЕЕДОП 
за съответната позиция, а именно в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и 
професионални способности, поле „Образователна и професионална квалификация“, което 
не е маркирано за попълване от Възложителя. Там участникът е посочил, че дружеството 
разполага с Удостоверение от ИАСАС за търговия с посевен и посадъчен материал.

Съгласно т. 1.9 от раздел IV на документацията представените образци в 
документацията за обществена поръчка и условията, описани в тях, са задължителни за 
участниците. Предложенията на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с тези 
образци. В текста на самите образци, включително и в ЕЕДОП са заложени указания за 
попълване.

Участникът не се е съобразил с приложените към документацията образци и 
указанията за тяхното попълване.

За всяка обособена позиция поотделно участникът е следвало да представи нов 
еЕЕДОП като в Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност, поле „Вписване в 
съответен професионален регистър“ декларира чрез избиране на отговор „ДА“, че е вписан 
в Регистъра на лицата, които търгуват с посевен и/или посадъчен материал, поддържан от 
ИАСАС.

4.2. С протокол № 2 от 14.05.2019 г. комисията констатира, че по отношение на 
техническите и професионални способности на участника -посочената информация в Част IV, 
Раздел В, подраздел „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид“ от 
ЕЕДОП е непълна.

Съгласно т. 1 от раздел III. 1.3) „Технически и професионални възможности“ от 
обявлението за поръчка участниците трябва да са изпълнили най-малко 1 (една) доставка с 
предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните три години от 
датата на подаване на офертата.

Под „предмет и обем, сходни с тези на поръчката” се разбира:
- за обособена позиция № 1 - доставката на 30 000 броя (стръка) цветя (разсад);
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- за обособена позиция № 2 - доставката на 1 000 броя дървесна и/или храстова 
растителност.

На етапа на подаване на офертата участниците декларират в Част IV, Раздел В, 
„Доставки от конкретния вид" от ЕЕДОП информацията, необходима за доказване 
съответствието с поставеното изискване, в т.ч. и обем на изпълнената доставка/доставки 
като брой цветя (разсад) или брой дървесна и/или храстова растителност, в зависимост 
от позицията за която се участва.

Комисията установи, че в Част IV, Раздел В, подраздел „Доставки от конкретния вид" 
от ЕЕДОП за всяка от обособените позиции участникът е посочил една доставка с посочване 
на основния предмет на доставката, стойността, датите и получателя, без да е посочена 
информация за обем на изпълнената доставка като брой цветя (разсад) за обособена 
позиция № 1 и брой дървесна и/или храстова растителност за обособена позиция № 2.

На етапа на подаване на офертата участникът е трябвало да декларира необходимата 
информация, с която удостоверява съответствието си с изискването на Възложителя, в Част 
IV, Раздел В, подраздел „Доставки от конкретния вид" от ЕЕДОП. Информацията за обем, а 
именно брой цветя (разсад) за обособена позиция № 1 и брой дървесна и/или храстова 
растителност за обособена позиция № 2 се посочва в поле „ Описание" на доставката.

За всяка обособена позиция поотделно участникът е следвало да представи нов 
ЕЕДОП, в който се съдържа информация удостоверяваща съответствието му с минималното 
изискване за обем.

4.3. С протокол № 2 от 14.05.2019 г. комисията констатира, че по отношение на 
техническите и професионални способности участникът не е декларирал в Част IV, Раздел В, 
т. 2 „Технически лица или органи за контрол на качеството” от ЕЕДОП информация, в 
съответствие с изискването на Възложителя.

Съгласно т. 3 от раздел III. 1.3) „Технически и професионални възможности“ от 
обявлението за поръчка участниците трябва да разполагат с минимум 2 (две) лица, които ще 
бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката, едно от които да е правоспособно да 
управлява предложеното транспортно средство.

Забележка: При участие и за двете обособени позиции предложените от участника 
лица могат да се припокриват.

На етапа на подаване на офертата участникът декларира в Част IV, Раздел В, т. 2 
„Технически лица или органи за контрол на качеството” от ЕЕДОП информация, в 
съответствие с изискването, както следва: имена и роля в изпълнението на поръчката на 
лицата, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката.

Както вече беше посочено комисията установи, че в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП за ОП 
1 и ЕЕДОП за ОП 2 на участника не се съдържа поле „Технически лица или органи за 
контрол на качеството”. Част от изисканата информация е попълнена в Част IV: Критерии 
за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, поле „Образователна и 
професионална квалификация“ от ЕЕДОП, където участникът е посочил, че за изпълнение 
на обществената поръчка разполага е „минимален екип със следната професионална 
компетентност: Име на експерта: Иван Гидимарков - магистър горско стопанство; Име на 
експерта: Ивайло Ризов - ландшафтен инжинер - магистър“.

Посочената информация е свързана с професионалната компетентност на лицата, а не с 
ролята им в изпълнението на поръчката. Липсва информация и за това кое от предложените 
лица е правоспособно да управлява предложеното транспортно средство.

За всяка обособена позиция поотделно участникът е следвало да представи нов 
еЕЕДОП, в който да се съдържа информация в съответствие изискването на Възложителя.
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4.4. С протокол № 2 от 14.05.2019 г. комисията констатира, че по отношение на 
техническите и професионални способности участникът не е декларирал в Част IV, Раздел В, 
т. 9 „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване” от ЕЕДОП информация, в 
съответствие с изискването на Възложителя.

Съгласно т. 2 от раздел III. 1.3) „Технически и професионални възможности“ от 
обявлението за поръчка участниците трябва да разполагат минимум със следното техническо 
оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката:

- едно товарно транспортно средство за извършване на доставките по места, съобразно 
заявките на възложителя.

Забележка: При участие и за двете обособени позиции предложеното превозно 
средство може да се припокрива.

На етапа на подаване на офертата участникът декларира в Част IV, Раздел В, т. 9 
„Инструменти, съоръжения или техническо оборудване” от ЕЕДОП информация, в 
съответствие с изискването: посочват се данни за транспортното средство, с което участникът 
разполага за изпълнение на поръчката.

Както вече беше посочено комисията установи, че в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП за ОП 
1 и ЕЕДОП за ОП 2 на участника не се съдържа поле „Инструменти, съоръжения или 
техническо оборудване”. Участникът е посочил, че разполага с едно товарно транспортно 
средство с per. номер СВ8024АН за изпълнение на поръчката в Част IV: Критерии за подбор, 
раздел В: Технически и професионални способности, поле „Образователна и професионална 
квалификация" от ЕЕДОП.

За всяка обособена позиция поотделно участникът е следвало да представи нов 
еЕЕДОП, в който участникът да е декларирал необходимата информация за удостоверяване 
на съответствие с изискването на Възложителя на указаното за това място: Част IV, Раздел 
В, „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване” от ЕЕДОП.

Съгласно т. 1.9 от раздел IV на документацията представените образци в 
документацията за обществена поръчка и условията, описани в тях, са задължителни за 
участниците. Предложенията на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с тези 
образци. В текста на самите образци, включително и в ЕЕДОП са заложени указания за 
попълване. Участникът не се е съобразил с приложените към документацията образци и 
указанията за тяхното попълване.

4.5. Съгласно Раздел III. „Изисквания към участниците”, т. 5.7 от „Други основания за 
отстраняване от участие” от документацията за обществена поръчка участник, който 
представи отговор след крайния срок, определен от комисията също се отстранява от участие 
в процедурата.

Както беше посочено по-горе отговорът на участника е постъпил извън срока по чл. 
54, ал. 9 от ППЗОП, поради което комисията намира, че за участника е налице основание за 
отстраняване от процедурата, предвидено в документацията за обществена поръчка.

С оглед изложените обстоятелства от т. 4.1 до т. 4.5 по-горе и доколкото 
участникът не е представил отговор в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, с което да 
удостовери съответствието си с изискванията към личното състояние и критериите за подбор 
на Възложителя, комисията единодушно прие, че представената оферта за обособена позиция 
№ 1 и обособена позиция № 2 от „ТОТАЛ ЕЛ СИ“ ЕООД е неподходяща по смисъла на §2, т. 
25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.

Във връзка с това комисията единодушно предлага за отстраняване и по двете 
обособени позиции участника „ТОТАЛ ЕЛ СИ“ ЕООД на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, 
а именно възложителят отстранява от процедурата участник, който не отговаря на 
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поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението 
за обществена поръчка или в документацията.

С протокол № 2 от 14.05.2019 г. комисията констатира и следното:
4.6. В Част IV, Раздел В, т. 10 „Възлагане на подизпълнители в процентно изражение” 

от ЕЕДОП, участникът не е посочил нищо.
Съгласно част 6.5. „Използване на подизпълнители“ от раздел III на документацията за 

обществена поръчка участниците посочват информацията относно участието на 
подизпълнители за изпълнение на поръчката, включително информация за вида и дела от 
поръчката, който ще изпълняват в Част IV, Раздел В, т. 10 „Възлагане на подизпълнители в 
процентно изражение” от ЕЕДОП. За всеки подизпълнител се представя отделен ЕЕДОП, 
надлежно попълнен и подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, в който се посочва 
информацията, изисквана съгласно Част II, раздели А и Б, попълва се част III „Основания за 
изключване“ и съответните полета от Част IV от ЕЕДОП. Подаването на ЕЕДОП от 
съответните лица се счита за съгласие за участие в процедурата.

Комисията констатира, че участникът не е попълнил полето в Част IV, Раздел В, т. 10 
„Възлагане на подизпълнители в процентно изражение” от ЕЕДОП.

За всяка обособена позиция поотделно участникът е следвало да представи нов 
еЕЕДОП, от който да е видно дали участникът ще използва подизпълнители за изпълнение на 
поръчката и ако „Да“ кои са те и какъв е вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

Във връзка с посочената констатация комисията установи, че в Част II, раздел Г на 
ЕЕДОП за всяка от обособените позиции участникът е посочил, че не възнамерява да възложи 
на трети страни изпълнението на част от поръчката, поради което приема, че участникът е 
представил необходимата информация относно използването на подизпълнители.

II. Списък на участниците, допуснати до етап на разглеждане на техническо 
предложение при мотиви, отразени в настоящия протокол:

За обособена позиция № 1 „Доставка на посадъчен материал - разсад на цветя”:
1. „Д и Д Еврофлора“ ЕООД с оферта с вх. № 53-1098-1 от 26.03.2019 г. от 10:03 ч.;
За обособена позиция № 2 „Доставка на посадъчен материал - храсти, дървета, тревен 

чим и тревни смески”:
1. ЗП СТОЯН МАНЧЕВ с оферта с вх. № 94-СС-273-1 от 25.03.2019 г. от 15:02 ч.

III. Списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата при 
мотиви, отразени в настоящия протокол:

За обособена позиция № 1 „Доставка на посадъчен материал - разсад на цветя”:
1. „Флора-Ж“ ЕООД с оферта с вх. № 53-2537-1 от 26.03.2019 г. от 15:20 ч.
2. „ТОТАЛ ЕЛ СИ“ ЕООД с оферта с вх. № 53-2538-1 от 26.03.2019 г. от 15:22 ч.
За обособена позиция № 2 „Доставка на посадъчен материал - храсти, дървета, тревен 

чим и тревни смески”:
1. „Флора-Ж“ ЕООД с оферта с вх. № 53-2537-1 от 26.03.2019 г. от 15:20 ч.
2. „ТОТАЛ ЕЛ СИ“ ЕООД с оферта с вх. № 53-2538-1 от 26.03.2019 г. от 15:22 ч.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения от офертите на 
допуснатите участници по реда на постъпване на офертите.
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IV. Констатации относно съответствието на техническите предложения с 
предварително обявените условия:

1. Относно оферта с 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 констатира следното:

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на техническото предложение на 
участника.

Техническото предложение на участника включва:
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.

След анализ на съдържащата се информация в техническото предложение, комисията 
се обедини единодушно, че е налице съответствие на офертата за обособена позиция № 2 с 
предварително обявените условия и реши, че ДОПУСКА ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА до 
отваряне на ценовото му предложение при следните мотиви:

Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено съгласно указанията и 
образеца от документацията за обществена поръчка и включва:

1. Срок за изпълнение на поръчката - 2 (две) години, считано от датата на подписване 
на договора за обществена поръчка, или до достигане на максимално допустимата стойност на 
договора, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано, с възможност за 
удължаване на договора с до 6 (шест) месеца след получаване на уведомително писмо от 
Възложителя по реда на чл. 3 от проекта на договор;

2. Срок за изпълняване на доставките, свързани с озеленяване на зелените площи, 
поддържани от ОП „Зелени системи“, и за проект „Моята градинка“, реализиран всяка пролет 
от Община Велико Търново - в съответствие с техническата спецификация и проекта на 
договор;

3. Срок за изпълнение на доставка във всички останали случаи - до 1 календарен ден, 
считано от деня следващ получаването на възлагателно писмо от Възложителя или 
упълномощен негов представител;

4. Гаранционен срок, в рамките на който участникът се задължава да извърши 
безвъзмездно подмяна на повреден или негоден за употреба или погинал посадъчен материал:

• Гаранционен срок на доставената дървесна растителност - 16 месеца;
• Гаранционен срок на доставената храстова растителност - 16 месеца;
• Гаранционен срок на доставеният тревен чим -16 месеца;
• Гаранционен срок на доставените тревни смески -16 месеца.
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5. Актуален адрес за кореспонденция, в т.ч. електронна поща, чрез които ще се 
извършва писмената комуникация между Възложителя и Изпълнителя;

6. Лице за контакт, което ще бъде на разположение на Възложителя по всички въпроси, 
касаещи изпълнението, в това число да отговаря за организацията и координацията на 
доставките, да приема евентуални рекламации от страна на Възложителя и/или негови 
служители, с посочване на имена и телефон за връзка;

7. Производител, от който ще се осигурява посадъчния материал, при изпълнение на 
поръчката: ЗП Стоян Манчев;

8. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
9. Декларация за срока на валидност на офертата - 9 месеца.
Комисията установи, че техническото предложение на ЗП СТОЯН МАНЧЕВ, 

БУЛСТАТ: 880418****, за изпълнение на обособена позиция № 2 съдържа необходимата 
информация, изисквана от възложителя и отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката, посочени в Раздел IV. „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“, т. 
2.3.1. „Техническо предложение“ от документацията за обществената поръчка и 
Приложение № 1.2 на Техническа спецификация за обособена позиция № 2.

2. Относно 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, е 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 констатира следното:

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на техническото предложение на 
участника.

Техническото предложение на участника включва:
1. Предложение за изпълнение на поръчката по Образец № 2.1, подписано и 

подпечатано от Димитър Прокопиев - управител, 2 стр.
След анализ на съдържащата се информация в техническото предложение, комисията 

се обедини единодушно, че е налице съответствие на офертата за обособена позиция № 1 с 
предварително обявените условия и реши, че ДОПУСКА ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА до 
отваряне на ценовото му предложение при следните мотиви:

Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено съгласно указанията и 
образеца от документацията за обществена поръчка и включва:

1. Срок за изпълнение на поръчката - 2 (две) години, считано от датата на подписване 
на договора за обществена поръчка, или до достигане на максимално допустимата стойност на 
договора, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано, с възможност за 
удължаване на договора с до 6 (шест) месеца след получаване на уведомително писмо от 
Възложителя по реда на чл. 3 от проекта на договор;

2. Срок за изпълняване на доставките, свързани с озеленяване на зелените площи, 
поддържани от ОП „Зелени системи“, и за проект „Моята градинка“, реализиран всяка пролет 
от Община Велико Търново - в съответствие с техническата спецификация и проекта на 
договор;

3. Срок за изпълнение на доставка във всички останали случаи - до 1 календарен ден, 
считано от деня следващ получаването на възлагателно писмо от Възложителя или 
упълномощен негов представител;
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4. Гаранционен срок, в рамките на който участникът се задължава да извърши 
безвъзмездно подмяна на повреден или негоден за употреба или погинал посадъчен материал: 
45 календарни дни;

5. Актуален адрес за кореспонденция, в т.ч. електронна поща, чрез които ще се 
извършва писмената комуникация между Възложителя и Изпълнителя;

6. Лица за контакт, които ще бъдат на разположение на Възложителя по всички 
въпроси, касаещи изпълнението, в това число да отговарят за организацията и координацията 
на доставките, да приемат евентуални рекламации от страна на Възложителя и/или негови 
служители, с посочване на имена и телефон за връзка;

7. Производител, от който ще се осигурява посадъчния материал, при изпълнение на 
поръчката: „Д и Д Еврофлора“ ЕООД;

8. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
9. Декларация за срока на валидност на офертата - 6 месеца.
Комисията установи, че техническото предложение на „Д и Д Еврофлора“ ЕООД, 

ЕИК: 200122611, за изпълнение на обособена позиция № 1 съдържа необходимата 
информация, изисквана от възложителя и отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката, посочени в Раздел IV. „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“, т. 2.3.1. 
„Техническо предложение“ от документацията за обществената поръчка и Приложение № 1.1 
- Техническа спецификация за обособена позиция № 1.

***

След като приключи с разглеждането на техническите предложения, комисията 
състави списък на допуснатите до отваряне на ценово предложение участници и списък на 
отстранените до този етап на процедурата участници.

V. Списък на участниците, допуснати до етап отваряне на ценови предложения 
при мотиви, отразени в настоящия протокол:

За обособена позиция № 1 „Доставка на посадъчен материал - разсад на цветя”:
1. „Д и Д Еврофлора“ ЕООД с оферта с вх. № 53-1098-1 от 26.03.2019 г. от 10:03 ч.;
За обособена позиция № 2 „Доставка на посадъчен материал - храсти, дървета, тревен 

чим и тревни смески”:
1. ЗП СТОЯН МАНЧЕВ с оферта с вх. № 94-СС-273-1 от 25.03.2019 г. от 15:02 ч.

VI. Списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата при 
мотиви, отразени в настоящия протокол:

За обособена позиция № 1 „Доставка на посадъчен материал - разсад на цветя”:
1. „Флора-Ж“ ЕООД с оферта с вх. № 53-2537-1 от 26.03.2019 г. от 15:20 ч.
2. „ТОТАЛ ЕЛ СИ“ ЕООД с оферта с вх. № 53-2538-1 от 26.03.2019 г. от 15:22 ч.
За обособена позиция № 2 „Доставка на посадъчен материал - храсти, дървета, тревен 

чим и тревни смески”:
1. „Флора-Ж“ ЕООД с оферта с вх. № 53-2537-1 от 26.03.2019 г. от 15:20 ч.
2. „ТОТАЛ ЕЛ СИ“ ЕООД с оферта с вх. № 53-2538-1 от 26.03.2019 г. от 15:22 ч.

***

Комисията насрочи своето следващо заседание за 28.06.2019 г. от 10:30 часа в 
заседателна зала в административната сграда на Община Велико Търново за отваряне на 
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ценовите предложения на допуснатите участници. Комисията ще обяви датата, часа и мястото 
на отварянето чрез публикуване на съобщение на профила на купувача на адрес: 
https://www.veliko-tamovo.ba/bg/profil-na-kupuvacha/650.

Комисията приключи работа в 11:05 часа.

Настоящият протокол се състави в един екземпляр.

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ......................................................
Зорница Кънчева-Ми.<ад1и1бва - Началник на отдел ОС в Община Велико Търново
И ЧЛЕНОВЕ:

Елена Ивано^- Счетоводител на ОП „Зелени системи”, гр. Велико Търново

Трета Маринова - Юрисконсулт в дирекция ОП в Община Велико Търново 

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