
ПРОТОКОЛ № 2 

Днес 11.11.2019 г. в 10:00 часа, в сградата на Община Велико Търново, Комисията по чл. 
103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл.51, ал.1 от Правилник за 
прилагане на Закона за обществените поръчки, назначена със Заповед № РД 22-1171/18.07.2019 
г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи разглеждането на офертите, постъпили във 
връзка с участие в обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура с предмет: 
„Осъществяване на дейности по контрол и поддръжка на площадките за игра, 
поддържане на паркова мебел", открита с Решение РД 24-69 от 12.06.2019 г. на Кмета на 
Община Велико Търново, публикувано на дата 17.06.2019 г. в Регистъра на обществените 
поръчки на АОП под ГО 916255, с публикувано обявление с ГО 916262 на дата 17.06.2019 г. в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП, с уникален номер в РОП 00073-2019-0028, с адрес 
на профила на купувача на Община Велико Търново: ЬЦрз://\у\у\у.уеПко-1:агпоуо.Ья/Ьц/ргоГ11-па-
кириуас1га/687. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зорница Кънчева - Началник отдел „Околна среда" в Дирекция 
„Строителство и устройство на територията" в Община Велико Търново; 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Нели Любенова - Главен експерт в отдел „Околна среда" в Дирекция „Строителство и 
устройство на територията" в Община Велико Търново; 
2. Петя Димитрова - Инвеститорски контрол в Община Велико Търново; 
3. Грета Маринова - Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 
Търново; 
4. Мая Тодорова - Старши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 
Търново; 

Комисията започна да разглежда и анализира представените оферти. Комисията в 
изпълнение на чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, започна обсъждане относно съответствието на 
участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя. 

КОНСТАТАЦИИ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 8 ОТ ППЗОП 
относно липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 
състояние или критериите за подбор 

I. Относно оферта с вх. № 5300-4509-13/17.07.2019 г., 11:26 ч. на ЕТ „Пролет -
Йордан Йорданов", с ЕИК 104001727, със седалище и адрес на управление: гр. Велико 
Търново, ул. Димитър Мантов № 22, тел.: 062/63 79 71, факс: 062/ 63 79 71, е-шаИ: 
рго1е1уу@аЬу.Ь§, лице за контакти: Йордан Йорданов. 

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация в офертата 
на ЕТ „Пролет - Йордан Йорданов", 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, при следните мотиви: 
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По отношение на изискванията към личното състояние на участника ЕТ „Пролет -
Йордан Йорданов": 

Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 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 
ел.подпис от Йордан Йорданов - управител и представляващ едноличния търговец. 

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 за годност /правоспособност/ за упражняване на професионална 

дейност: 
В част IV: Критерий за подбор, в буква А: Годност, относно „Вписване в съответен 

професионален регистър", участника е посочил: „ЕТ „Пролет - Йордан Йорданов" е вписан в 
ЦПРС с протокол № 0066/16.10.2008 г. " и е посочил уеб адреса на национална база данни, в 
които се съдържат декларираните обстоятелства - ЦПРС. В офертата си участникът е 
представил и завери копия на талони за вписване в ЦПРС. От представената информация, 
комисията установи, че участника отговоря на поставените от Възложителя условия за годност 
за изпълнение на строежи от I група, V категория. 

По отношение на изискванията за технически и професионални способности: 
1. Съгласно документацията за обществена поръчка, участникът трябва да е изпълнил 

минимум дейности-строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката: 
„Идентично или сходно с предмета на поръчката строителство се счита, строително-
монтажни работи по изграждане на нови площадки за игра на открито за широко 
обществено ползване и/или поддържане/обновяване/ремонт на съществуващи площадки за 
игра. Възложителят не поставя изискване за минимален обем. " 

Участника е представил изискуемата информация в част IV: Критерий за подбор, в буква 
В: Технически и професионални способности от еЕЕДОП. В представения еЕЕДОП, е 
декларирал следните извършени строителни дейности: „Описание: СМР във връзка с проект: 
„Град Велико Търново - зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм", по 
обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРК И ДЕТСКА 
ПЛОЩАДКА В КВ. „ЗОНА В"; Място на изпълнение: гр. Велико Търново, кв. Зона „В"; 
Описание: Подравняване и оформяне на земно легло -1016 м2; Направа на изкопни работи: 
Изграждане на ВиК, Напоителна система и парково осветление; Кофражни дейности- 564 
м2; Бетониране; Изграждане на детски площадки, стълбища и алеи; Доставка и полагане 
на паркова настилка - 548 м2; Доставка и монтаж на детски и паркови съоръжения; 
Озеленителни дейности.; Сума: 408 664,79 лв.; Дати: 15.09.2014 г. до 28.05.2015 г.; 
Получатели: Община Велико Търново." Съответствието с поставените минимални изисквания 
се установява, чрез представената информация от участника в еЕЕДОП и представеното 
удостоверение за добро изпълнение от Община Велико Търново, приложено в офертата на 
участника. 

2. Съгласно документацията за обществена поръчка, участникът следва да разполага със 
минимум лица с образование, квалификация, степен, правоспособност, опит и регистрация или 
еквивалентни, на както следва: - Технически ръководител - 1 лице - отговарящ на 
изискванията съгласно чл. 163а от ЗУТ или еквивалент на изискванията на цитираната 
разпоредба, с общ професионален опит - минимум 3 години; - Отговорник по контрола на 
качеството - 1 лице - Да притежава удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение 
на строителството или еквивалентно. Професионален опит минимум 1 години, като отговорник 
по контрола на качеството при изпълнение на строителство; - Квалифицирани строителни 
работници - най-малко 3 лица, за извършването на текущите и аварийни ремонти, съобразно 
видовете дейности по Приложение № 1; Едно физическо лице може да изпълнява функциите на 
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повече от един експерт! 
Участникът е посочил, че разполага с персонал и с ръководен състав с професионална 

компетентност за изпълнение на поръчката. Съответствието с поставяните минимални 
изисквания към персонала и ръководния състав се установява, чрез представената информация 
в част IV: Критерий за подбор, в буква В: Технически и професионални способности от 
еЕЕДОП. 

В представения еЕЕДОП, участникът е посочил 8 лица (снабдител, багерист, шофьор, 
отговорник бригада строителство, заварчик, работници строителство - 3 бр.), както и 3 лица -
ръководен състав (технически ръководител, отговорник по контрола на качеството и 
ръководител на транспортна дейност). 

За Технически ръководител е посочил инж. Милчо Марков, като за него е посочено -
образование и професионална квалификация: „ висше - строителен инженер по водоснабдяване 
и канализация, Висш институт по архитектура и строителство, София", професионален 
опит: 39 години. Като опит за лицето е посочено: „ 1. Въведен в експлоатация строителен 
обект с констативен акт обр. 15/09.04.2015 г.: „Изграждане на парк и детска площадка в кв. 
„Зона В" - Период на изпълнение 15.09.2014-09.04.2015 г.; 2. Въведен в експлоатация 
строителен обект с констативен акт обр. 15/25.10.2011 г. Ландшафтно решение за парк кв. 
„АКАЦИЯ" гр. В.Търново - Период на изпълнение 01.07.2011-25.10.2011 г.; 3. Реконструкция и 
основен ремонт на летен театър в Парк Марно поле, УПИ VIII, кв. 98, - ограда и В и К" гр. 
Велико Търново - Период на изпълнение 09.11.2012-12.04.2013 г.". С така посочената 
информация както и с представените заверени копия на диплома за завършено висше 
образование и трудова книжка се удостоверява съответствието на лицето с изискванията 
поставени от Възложителя. 

За Отговорник по контрола на качеството, участникът е посочил Йордан Йорданов -
образование и професионална квалификация: „средно специално - техник по строителство и 
архитектура - Техникум по строителство „Г.Димитров" В.Търново, год. дипломиране: 1979 
г.". Посочено е, че притежава удостоверение № 02312/19.09.2018 г. издадено от Камарата на 
строителите в България за контрольор върху качеството на изпълнение на строителството, 
за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти с основните изисквания за 
безопасност", както и удостоверение № 02264/19.09.2018 г., издадено от Камарата на 
строителите в България за завършен курс за „координатор по безопасност и здраве по време на 
строителството". Посочено е, че лицето притежава „ 12 години професионален опит " Като опит 
за лицето е посочено: „1. Въведен в екстоатация строителен обект с констативен акт обр. 
15/09.04.2015 г.: „Изграждане на парк и детска площадка в кв. „Зона В" - Период на 
изпълнение 15.09.2014-09.04.2015 г.; 2. Въведен в експлоатация строителен обект с 
констативен акт обр. 15/25.10.2011 г. Ландшафтно решение за парк кв. „АКАЦИЯ" гр. 
В.Търново - Период на изпълнение 01.07.2011-25.10.2011 г.; 3. Реконструкция и основен ремонт 
на летен театър в Парк Марно поле, УПИ VIII, кв. 98, - ограда и В и К" гр. Велико Търново -
Период на изпълнение 09.11.2012-12.04.2013 г.". С така посочената информация както и с 
представените заверено копие на удостоверение и Автобиография се удостоверява 
съответствието на лицето с изискванията поставени от Възложителя. 

За Квалифицирани строителни работници - най-малко 3 лица, за извършването на 
текущите и аварийни ремонти, съобразно видовете дейности по Приложение № 1, участникът е 
посочил 8 лица: Васил Велчев - снабдител, Мирослав Иванов - багерист, Иван Иванов -
шофьор, Георги Стефанов - отговорник бригада строителство, Руси Лечев - заварчик, Христо 
Карамаринов, Генчо Генчев и Йордан Ангелов - работници строителство - 3 бр. и 1 
ръководител на транспортна дейност, посочил е образованието им, годините професионален 
опит и е приложил заверени копия на дипломи и удостоверения. С посочената информация 
както и с представените доказателства се удостоверява съответствието на участника с 
изискванията на Възложителя. 

3. Съгласно документацията за обществена поръчка, участникът следва да притежава 
Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ЕК 180 9001:2015 
или еквивалентен с обхват в строителството. 
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В представения еЕЕДОП, участникът е декларирал в част IV: Критерий за подбор, в 
буква Г, че притежава валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството в 
областта на строителството и е представил заверено копие от сертификата. 

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, комисията единодушно 
решава, че участник ЕТ „Пролет - Йордан Йорданов" отговаря на изискванията за лично 
състояние и на критериите за подбор и допуска участника до етап разглеждане на техническото 
предложение и проверка за съответствие с предварително обявените изисквания. Решението 
комисията взе след като представените документи и информация лично се разгледаха от всеки 
един от комисията съобразно компетентността си. 

II. Относно оферта с вх. № 53-2672-1/17.07.2019 г., 16:45 ч. на „КЛ Билд" ЕООД, с 
ЕИК 203598163, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Подуяне, ул. Попова 
шапка № 47, ет. 2, ап. 12, тел.: 02/416 84 02; 0897 937 177; факс: 02/416 84 02; е-шаН: 
к1_Ьш1с1@аЬу.Ь§, лице за контакти: Благой Методиев. 

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация в офертата 
на „КЛ Билд" ЕООД, 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, при следните мотиви: 

По отношение на изискванията към личното състояние на участника „КЛ Билд" 
ЕООД: 

Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 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 
ел.подпис от Благой Методиев - управител и едноличен собственик на дружеството. 

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 за годност /правоспособност/ за упражняване на професионална 

дейност: 
В част IV: Критерий за подбор, в буква А: Годност, относно „Вписване в съответен 

професионален регистър", участника е отговорил с отговор „ДА", като е посочил национална 
база данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, линк към ЦПРС и е посочил 
номер на издадено удостоверение. От представената информация, комисията установи, че 
участника отговоря на поставените от Възложителя условия за годност за изпълнение на 
строежи от I група, V категория. 

По отношение на изискванията за технически и професионални способности: 
1. Съгласно документацията за обществена поръчка, участникът трябва да е изпълнил 

минимум дейности-строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката: 
„Идентично ши сходно с предмета на поръчката строителство се счита, строително-
монтажни работи по изграждане на нови площадки за игра на открито за широко 
обществено ползване и/или поддържане/обновяване/ремонт на съществуващи площадки за 
игра. Възложителят не поставя изискване за минимален обем. " 

Участника е представил изискуемата информация в част IV: Критерий за подбор, в буква 
В: Технически и професионални способности от еЕЕДОП. В представения еЕЕДОП, е 
декларирал следните извършени строителни дейности: 

1. ,, Изграждане на три детски площадки и една площадка за свободно разхождане на 
кучета на територията на СО район „ Надежда ": 1. Детска площадка между бл. 15 и бл. 17 
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в ж.к. „Лев Толстой", СО р-н „Надежда " 2. Детска площадка зад бл. 240 в ж.к. „Надежда" 
- 2ч., СО р-н „Надежда" 3. Детска площадка пред бл. 403 в ж.к. „Надежда" - 4ч., СО р-н 
„Надежда" 4. Площадка за свободно разхождане на кучета в парк „Надежда", ж.к. „Лев 
Толстой", СО-район „Надежда" Детска площадка между бл. 15 и бл. 17 в ж.к. „Лев 
Толстой", СО р-н „Надежда". • Подмяна на бордюри - 46 м. • Разкъртване на асфалтова 
настилка, оформяне на земно легло, направа на армирана бетонова настилка, направа на 
ударопогльщаща настилка от каучукови плочи -140 м2 • Доставка и монтаж на паркови 
елементи - пейки 4 бр., кошчета 5 бр., информационни табел 2 бр., ремонт на съществуващи 
пейки с пергула, преместване на съществуващи бетонни детски съоръжения • Доставка и 
монтаж на детски съоръжения - комбинирано детско съоръжение за деца от 3-12 год. 1 бр., 
детски клатушки 2 бр., люлка 1 бр., ограда Н-100см. вкл.монтаж на 2 бр.врати - 46 м • 
Зелени площи - кастрене на дървесна растителност 12 бр., премахване на издънкова и 
храстова растителност 80 м2, засаждане на декоративна дървесна растителност 10 бр., 
презатревяване 1 дка Детска площадка зад бл. 240 в ж.к. „Надежда" - 2ч., СО р-н „Надежда" 
• Бетонови бордюри - 54 м • Разкъртване на асфалтова настилка, оформяне на земно легло, 
направа на армирана бетонова настилка, направа на ударопоглъщаща настилка от каучукови 
плочи - 150 м2 • Доставка и монтаж на паркови елементи - пейки 6 бр., кошчета 4 бр., 
информационни табел 2 бр., антипаркинг елементи 6 бр. • Доставка и монтаж на детски 
съоръжения - комбинирано детско съоръжение за деца от 3-12 год. 1 бр., детски клатушки 2 
бр., люлка 1 бр., ограда Н-100см. вкл.монтаж на 2 бр.врати - 52 м, ремонт на баскетболен 
кош Детска площадка пред бл. 403 в ж.к. „Надежда" - 4ч., СО р-н „Надежда • Демонтаж на 
парково оборудване-пейки, кошчета, стълбове, чешми, преместване и монтаж на 
съществуващи детски съоръжения от мозайка 6 бр. • Подмяна на бордюри - 60 м. • 
Разкъртване на асфалтова настилка, оформяне на земно легло, направа на армирана бетонова 
настилка, направа на ударопоглъщаща настилка от каучукови плочи - 150 м2 • Доставка и 
монтаж на паркови елементи - пейки 7 бр., кошчета 8 бр., информационни табел 2 бр., 
антипаркинг елементи 4 бр. • Доставка и монтаж на детски съоръжения - комбинирано 
детско съоръжение за деца от 3-12 год. 1 бр., детски клатушки 2 бр., люлка 1 бр., ограда Н-
ЮОсм. вкл.монтаж на 2 бр. врати - 59 м Площадка за свободно разхождане на кучета в парк 
„Надежда", ж.к. „Лев Толстой", СО-район „Надежда" • Изграждане на ограда - мрежа и 
метални колове (пръти) със стоманобетонна основа 141 м, метални врати 3 бр., подход от 
бетонови точи и бордюри 3 бр. • Доставка и монтаж на градинско оборудване - пейки 12 
бр., кошчета за отпадъци 6 бр., кошчета за кучешки екскременти 4 бр., подравняване и 
частично затревяване 1,5 дка • Доставка и монтаж на съоръжения за дресиране на кучета -
скок с две нива 2 бр., естакада малка 1 бр., естакада голяма 2 бр., препятствие за 
преминаване кучешка лапа 1 бр., препятствие за преминаване през обръч 1 бр., везна за 
преминаване 1 бр., тунел за кучета 1 бр., метални рингове за преминаване 29 бр., 
информационни табели 3 бр.; Сума: 132 600 лв.; Начална дата: 17-08-2017; Крайна дата: 05-
12-2017; Получатели: Столична община - Район "Надежда"; 

2. Проектиране и изграждане на реконструкция на 2 бр. площадки за игра на 
открито и подмяна на настилки по алейна мрежа в кв. 65, УПИ 1-междублоково 
пространство на бл.№ № 99, 100, 101 и 127, ж.к. „Дружба 1-ва част'УАОС№ 808/08.11.2001 
г. - частна общинска собственост/ Изпълнено е заснемане на терена, проектиране по части 
„Паркоустрйство и благоустройство", „Геодезия", „Конструктивна", съгласуване, 
упражняване на авторски надзор по време на строителството. Извършени са следните 
строително-монтажни работи: ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО 1. 
ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ - демонтаж на метални катерушки 3 бр., демонтаж на пергола 
1 бр., разбиване на съществуваща асфалтова настилка 1280 м2, изкоп, товарене и извозване 
на строителни отпадъци, включително асфалтова настилка и съществуващи бордюри 170,5 
мЗ 2. НАСТИЛКИ - доставка и монтаж на градински бордюри 420 м, геотекстил 930 м2, 
разстилане на пясък 46 мЗ, настилка от бетонови плочи 920 м2, ударопоглъщаща настилка от 
каучукови точи 260 м2 3. ДЕТСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ - доставка и монтаж на борд за пясъчник 
с цветни седалки 1 бр., комбинирано детско съоръжение за деца от 1 до 6 год. 1 бр., 
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комбинирано детско съоръжение за деца от 3 до 12 год. 1 бр., двойна клатушка „Катерички" 
за деца от 3 до 12 г. 1 бр., люлка тип ,.махало " за деца от 3 до 12 г. 1 бр., съоръжение „ Черна 
дъска за рисуване" за деца от 3 до 12 г. 1 бр., съоръжение „Дама" от цветни каучукови плочи 
за деца от 3 до 12 години, тийнейджърска беседка 1 бр. 4. ПАРКОВА МЕБЕЛ - доставка и 
монтаж на детска пейка с декоративен панел 2 бр., пейка с облегалка 6 бр., кошче за 
отпадъци 4 бр., дървена ограда 115 м, дървена врата 4 бр., информационна табела 4 бр. 5. 
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ - почистване на терена, доставка и разстилане на хумусна почва 16 мЗ, 
засаждане на широколистни дървета 5 бр., декоративни храсти 66 бр., жив плет от 
лигуструм 38 м, разстшане на борови кори 210 л, затревяване 60 м2 ЧАСТ: 
КОНСТРУКТИВНА 1. АРМИРАНА БЕТОННА НАСТИЛКА - полиетиленово плътно фолио 450 
м2, армировка клас В500В 3036 кг., полагане на бетон клас С25/30 45 мЗ, еластомерен 
битумен мастик 0,1мЗ, фуги през цялата дебелина на бетонната настилка - оформени с 
пенополистирол 305 м., РУС тръба ф32х2.2 (1=550тт) 48 бр. и армировъчни пръти ф25х105ст 
от стомана клас В235 197 кг. 2. ПЯСЪЧНИК - изкоп 11 мЗ, уплътняване земна основа 9 мЗ, 
чакъл фракция 8/1 бтт 1 мЗ, промит пясък фракция 0.2/2тт 3 мЗ, подложен бетон клас С12/15 
0,2 мЗ, кофраж 26 м2, армировка клас В235 90 кг, армировка клас В500В 165 кг, бетон клас 
С25/30 2 мЗ 3. ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА - изкоп 0,5 мЗ, подложен бетон кчас С12/15 0,02 
мЗ, армировка клас В235 13 кг, бетон клас С25/30 0,25 мЗ 4. ОГРАДА - изкоп за единични 
фундаменти 5 мЗ, подложен бетон С12/15 0,3 мЗ, армировка клас В235 78 кг, армировка клас 
В500В 112 кг, бетон клас С25/30 3,5 мЗ.; Сума: 83 000 лв.; Начална дата: 24-08-2017; Крайна 
дата: 05-12-2017; Получатели: Столична община - Район "Искър"; 

Съответствието с поставените минимални изисквания се установява, чрез представената 
информация от участника в еЕЕДОП. 

2. Съгласно документацията за обществена поръчка, участникът следва да разполага със 
минимум лица с образование, квалификация, степен, правоспособност, опит и регистрация или 
еквивалентни, на както следва: - Технически ръководител - 1 лице - отговарящ на 
изискванията съгласно чл. 163 а от ЗУТ или еквивалент на изискванията на цитираната 
разпоредба, с общ професионален опит - минимум 3 години; - Отговорник по контрола на 
качеството - 1 лице - Да притежава удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение 
на строителството или еквивалентно. Професионален опит минимум 1 години, като отговорник 
по контрола на качеството при изпълнение на строителство; - Квалифицирани строителни 
работници - най-малко 3 лица, за извършването на текущите и аварийни ремонти, съобразно 
видовете дейности по Приложение № 1; Едно физическо лице може да изпълнява функциите на 
повече от един експерт! 

Участникът е посочил, че разполага с персонал и с ръководен състав с професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. Съответствието с поставяните минимални 
изисквания към персонала и ръководния състав се установява, чрез представената информация 
в част IV: Критерий за подбор, в буква В: Технически и професионални способности от 
еЕЕДОП. Участникът в еЕЕДОП е посочил: „1. ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ: инж. 
Цветан Стоев - Висше образование; Квалификация: Строителен инженер по промишлено и 
гражданско строителство; Специачност: Промишлено и гражданско строителство -
конструкции; Диплома за висше образование: Серия А 89 № 009559/30.06.1992 г.; Висш 
институт по архитектура и строителство /УАСГ/, гр. София; 17 г. професионален опит 
като Технически ръководител, по смисъла на чл. 163а от ЗУТ; 2. ОТГОВОРНИК ПО 
КОНТРОЛА НА КАЧЕСТВОТО: Ваня Стойкова - Висше образование; Квалификация: 
Професионален бакалавър по строителство; Специачност: Строителство на сгради и 
съоръжения; Диплома Рег. № 02200/2012, Серия ВСУ - 2012; Висше строително училище 
„Любен Каравелов" гр. София; Допълнителни квалификации: 1. Удостоверение № 
2382/26.03.2019 г., издадено от „Строителна квалификация" ЕАД за завършено обучение за 
Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите 
в строежите строителни продукти с основните изисквания за безопасност, валидност 
27.03.2020 г. 2. Удостоверение № 247/29.03.2019 г., издадено от „Строителна квапификация" 
ЕАД за завършено обучение за Управление на строителните отпадъци 3. Удостоверение № 
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2303/26.03.2019 г., издадено от „Строителна квалификация" ЕАД за завършено обучение за 
Координатор по безопасност и здраве по време на проектирането и координатор по 
безопасност и здраве по време на строителството, валидност 27.03.2020 г. 4. Удостоверение 
№ 2212/26.03.2019 г., издадено от „Строителна квалификация" ЕАД за завършено обучение за 
Длъжностно лице за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд, 
съобразно изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г., валидност 27.03.2020 г.; 
Професионален опит от 24.03.2018 г. до сега в ,,КЛ БИЛД" ЕООД като отговорник по 
контрола на качеството при изпълнение на строителство (1г. и Зм.); КВАЛИФИЦИРАНИ 
СТРОИТЕЛНИ РАБОТНИЦИ: 1. Шабанали Мустафа - Дърводелец, Кофражист; 2. 
Меджнун Мустафа - Строител - армировка и бетон; 3. Пламен Филипов - Работник 
настилки пътно строителство; 4. Самир Мюмюн - Работник настилки пътно строителство; 
5. Сергей Ангелов - Работник настшки пътно строителство; 6. Евгени Чавдаров - Работник 
настилки пътно строителство 7. Тихомир Тодоров - Монтажник метални конструкции. " 

3. Участникът следва да притежава Сертификат за внедрена система за управление на 
качеството по стандарт ЕN 180 9001:2015 или еквивалентен с обхват в строителството. 

Участникът е декларирал в част IV: Критерий за подбор, в буква Г от еЕЕДОП, че 
притежава валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството. В еЕЕДОП е 
посочил: „Сертификат за въведена система за управление на качеството 180 9001:2015, 
Номер 13582 от 06.11.2017 г., вачиден до 05.11.2020 г., Издаден от Тгатрасфс Сег1фсаИот 
ПтИей (Транспасифик Сертификейшънс Лимитед) Обхват: Високо и ниско строителство. 
Строително-монтажни и строително-ремонтни работи, посочени в чл. 5, ал. 6 от 
Правилника за реда на вписване и водене на ЦПРС. Производство и монтаж на алуминиева, 
РУС и дървена дограма. Предоставяне на архитектурни и инженерно-консултантски услуги. " 
Посочен е линк на който може да бъде проверена предоставената информация. 

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, комисията единодушно 
решава, че участник „КЛ Билд" ЕООД отговаря на изискванията за лично състояние и на 
критериите за подбор и допуска участника до етап разглеждане на техническото предложение и 
проверка за съответствие с предварително обявените изисквания. Решението комисията взе 
след като представените документи и информация лично се разгледаха от всеки един от 
комисията съобразно компетентността си. 

Комисията продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане на техническите 
предложения от офертите на допуснатите участници за съответствие с минимално изискуемото 
съдържание посочено в документацията по реда на постъпване на офертите. 

Констатации относно съответствието на техническите предложения с 
предварително обявените условия. 

I. Относно оферта с вх. № 5300-4509-13/17.07.2019 г., 11:26 ч. на ЕТ „Пролет -
Йордан Йорданов", с ЕИК 104001727, със седалище и адрес на управление: гр. Велико 
Търново, ул. Димитър Мантов № 22, тел.: 062/63 79 71, факс: 062/ 63 79 71, е-шаП: 
рго1е!уу@аЬу.Ь§, лице за контакти: Йордан Йорданов. 

Комисията подложи на обстоятелствен анализ представената информация, като 
установи, че по отношение на офертата на участника са налице следните обстоятелства: 

Участникът е представил Техническо предложение включващо: 
- Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП по Образец № 3 - 2 стр., стр. 1-

2; 
- Приложение към Образец № 3 - Техническо предложение - 68 стр., стр. 3-70; 
- СБ - 1 бр. съдържащ Техническо предложение; 
- Приложение № 2 - Списък на детските площадки на територията на Община Велико 

Търново; 
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Комисията пристъпи към прилагане на чл. 56, ал.2 от ППЗОП и извърши проверка 
на офертата в съответствие с предварително обявените условия в обществената поръчка. 

Участникът в Техническото си предложение по Образец № 3 е направил своето 
предложение относно сроковете с които се ангажира при изпълнението на поръчката, а именно: 

- Срок за реакция за обезопасяване на площадката при констатирани нередности в 
рамките на 2 часа от констатиране на нередностите. 

- Срок през който се гарантира качеството на извършените строително-монтажни работи 
в размер на 5 години; 

- Срок за започване на ремонта след обезопасяване на обекта в размер на 2 работни дни; 
- Срок за отстраняване на дефекти в гаранционния срок по т. 2 в размер на 5 календарни 

дни от датата на уведомяването. 
Предложените от участника срокове отговарят на условията и изискванията на 

Възложителя. 

След запознаване със съдържанието и анализ на техническото предложение на участника 
ЕТ „Пролет - Йордан Йорданов", комисията констатира обстоятелство, което е основание за 
отстраняване от участие, а именно: 

1. Съгласно предварително обявените условия в документацията за възлагане на 
обществена поръчка стр. 46, предложението за изпълнение на поръчката на участниците трябва 
да съдържа: „сертификати, удостоверения, декларации за съответствие или/за 
експлоатационни показатели или други документи, доказващи качеството на влаганите 
материачи, на следните основни материали, съобразени с изискванията на Наредба №1 за 
условията и реда за устройството и безопасността на пчощадките за игра, а именно: 
бордюри, бетонови плочи, павета и тактилни плочи". В представената от участника оферта, 
лисват, няма такива сертификати, удостоверения или декларации за съответствия. 
Техническото предложение на участника не отговаря на предварително обявените условия за 
задължително съдържание. 

На основание констатацията по-горе, комисията единодушно е решила да предложи 
участника за отстраняване от последващо участие в процедурата. Съгласно чл. 39, ал.З, т.1, 
буква „б" и „ж" от ППЗОП, техническото предложение съдържа освен изрично посочените в 
ППЗОП документи и информация и „друга информация и/или документи, изискани от 
възложителя". Техническото предложение на участника не отговаря на предварително 
обявените условия за задължително съдържание. 

Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с Решение № РД 24-69 от 
дата 12.06.2019 г. за откриване на процедурата на Кмета на Община Велико Търново, с което 
решение са одобрени обявлението и документацията за възлагане на обществена поръчка. 
Решението е влязло в законна сила и утвърдените с него условия в обявлението и 
документацията за възлагане на обществена поръчка са станали задължителни за участниците в 
процедурата и комисията по провеждането й. При разглеждане на офертите, комисията следва 
да следи за съответствие с изискванията на възложителя и да ги прилага стриктно към всички 
участници. Съгласно чл. 56, ал.2 от ППЗОП „Комисията разглежда офертите на допуснатите 
участници и проверява за съответствие с предварително обявените условия", а съгласно чл. 57, 
ал.1 от ППЗОП „Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията 
на възложителя, не се отваря". Цитираните правни норми не предоставят възможност на 
комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши преценка при констатирано нарушение 
на изискванията на възложителя дали да отстрани участникът, който го е извършил, а я 
задължават да го предложи за отстраняване. 

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на 
възложителя отстраняване на участника ЕТ „Пролет - Йордан Йорданов", оферта с вх. № 
5300-4509-13/17.17.2019 г. от последващо участие на основание чл. 107, т. 1, предл. Н-ро от 
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ЗОП, тъй като участникът не е изпълнил друго условие, посочено в документацията и на 
основание чл. 107, т. 2, буква „а" от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на 
предварително обявените условия за изпълнение на поръчката. В този смисъл, така 
представената от участника оферта се явява „Неподходяща оферта" по смисъла на §2, т.25 от 
Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. 

II. Относно оферта с вх. № 53-2672-1/17.07.2019 г., 16:45 ч. на „КЛ Билд" ЕООД, с 
ЕИК 203598163, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Подуяне, ул. Попова 
шапка № 47, ет. 2, ап. 12, тел.: 02/416 84 02; 0897 937 177; факс: 02/416 84 02; е-таИ: 
к1_ЬиП(1@аЬу.Ь§, лице за контакти: Благой Методиев. 

Комисията подложи на обстоятелствен анализ представената информация, като 
установи, че по отношение на офертата на участника са налице следните обстоятелства: 

Участникът е представил Техническо предложение включващо: 
- Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП по Образец № 3 - 33 стр., стр. 

6-38; 
- Декларации за експлоатационни показатели и други документи, доказващи качеството 

на влаганите материали - 10 стр., стр. 39-48; 
- СО - 1 бр. съдържащ Техническо предложение; 

Комисията пристъпи към прилагане на чл. 56, ал.2 от ППЗОП и извърши проверка 
на офертата в съответствие с предварително обявените условия в обществената поръчка. 

Участникът в Техническото си предложение по Образец № 3 е направил своето 
предложение относно сроковете с които се ангажира при изпълнението на поръчката, а именно: 

- Срок за реакция за обезопасяване на площадката при констатирани нередности в 
рамките на 4 часа от констатиране на нередностите. 

- Срок през който се гарантира качеството на извършените строително-монтажни работи 
в размер на 5 години; 

- Срок за започване на ремонта след обезопасяване на обекта в размер на 1 работен ден; 
- Срок за отстраняване на дефекти в гаранционния срок по т. 2 в размер на 5 календарни 

дни от датата на уведомяването. 
Предложените от участника срокове отговарят на условията и изискванията на 

Възложителя. 

Комисията след анализ на съдържащата се информация в техническото предложение на 
участник „КЛ Билд" ЕООД установи, че офертата на участника съответства на предварително 
обявените условия. Комисията установи, че предложението за изпълнение на поръчката 
съдържа минимално изискуемата информация, както следва: 

Участникът в техническото си предложение е представил подробно описание на 
предмета на поръчката съгласно техническата спецификация, видовете дейности които ще се 
изпълняват и обектите подлежащи на контрол и поддръжка /стр.7-13/. Представил е 
организация на работа и подход на изпълнение на поръчката, като се е съобразил и с Наредба 
№1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра /стр.13-21/. 

Участникът е описал организацията на персонала, разпределението на човешкия ресурс 
по видове работи за изпълнението на обществената поръчка, поименно е разпределил 
отговорностите на всяко едно от лицата от ръководния и изпълнителски персонал /стр.21-31/. 
Ангажиментите на лицата покриват всички видове работи съдържащи се в обхвата на 
поръчката /стр.26-31/. В таблична форма е представил разпределение на ресурсите, съгласно 
всички видове дейности по приложение № 1 /стр.26-31/. 

Представил е мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа за 
постигане качествено изпълнение на поръчката /стр.32-37/. Посочил е лице, с което 
представители на възложителя да контактуват по всички въпроси, касаещи изпълнението и 
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което при необходимост - болест, нетрудоспособност и т.н. - да бъде заместено от друго лице 
/стр. 37 в офертата/. 

Към техническото си предложение участникът е представил декларации за 
експлоатационни показатели и други документи, доказващи качеството на влаганите материали 
за бордюри (стр.39), бетонни плочи, павета (стр.40-44) и тактилни плочи (стр.45-48). 

Въз основа на направените по горе констатации, комисията допуска до етап отваряне на 
ценово предложение оферта с вх. № 53-2672-1/17.07.2019 г., 16:45 ч. на „КЛ Билд" ЕООД, с 
ЕИК 203598163, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Подуяне, ул. Попова 
шапка № 47, ет. 2, ап. 12, тел.: 02/416 84 02; 0897 937 177; факс: 02/416 84 02; е-шаИ: 
к1_Ъшк!@аЪу.Ъ§, лице за контакти: Благой Методиев. 

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 
поръчки във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Осъществяване на дейности по контрол и поддръжка на площадките за игра, 
поддържане на паркова мебел", комисията реши: 

Отваряне и оповестяване на ценовите предложения да се извърши на дата 18.11.2019 г. 
от 14:00 часа в сградата на Община Велико Търново. При отварянето на плика с предлаганата 
цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени 
представители, както и представители средствата за масово осведомяване. 

Участниците ще бъдат уведомени чрез публикуване на съобщение на профила на 
купувача, предварително оповестен на участниците с откриване на процедурата за възлагане на 
обществена поръчка ЬЦрз :/Ау уууу . уеНко-Щгпоуо ,Ь ц/'Ь д/рго П1-па-к ир и уасЬа/68 7. 

Комисията приключи работа в 12:00 часа. 
Настоящият протокол се състави в един екземпляр. 

КОМИСИЯ в състав: 

,Околна среда" в Дирекция „Строителство и устройство на 

И ЧЛЕНОВЕ: 

/ Нели Любенова - Главен експерт в отдел „Околна среда'' в Дирекция „Строителство и устройство на 
територията" в Обшина Велико Търново / 

/ Грета ова - Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико Търново / 

/ Петя I - Инвеститорски контрол в Община Велико Търново / 

/Мая Тодс гарши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико Търново / 
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