ДО КМЕТА НА ОБЩИНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Д О К Л А Д
във връзка с чл. 60, ал. 1 от ППЗОП
Днес на дата 18.11.2019 г., Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 1
от ППЗОП, назначена със Заповед № РД 22-1171/18.07.2019 г. на Кмета на Община Велико
Търново, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зорница Кънчева - Началник отдел „Околна среда" в
„Строителство и устройство на територията" в Община Велико Търново;

Дирекция

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,
изготви настоящия доклад на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 60, ал. 1
от ППЗОП за резултатите от своята работа във връзка с разглеждане на постъпилите оферти
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: Ьпрз:/Ау\у\у.уеНко1агпо уо ,Ь ц/Ь а/ргой1-па-кири уасЬа/687.
I. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОМЕНИТЕ, НАСТЪПИЛИ
В ХОДА НА РАБОТАТА Й. НОМЕР И ДАТА НА ЗАПОВЕДТА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА
КОМИСИЯТА, КАКТО И ЗАПОВЕДИТЕ, С КОИТО СЕ ИЗМЕНЯ СЪСТАВЪТ Й.
Със Заповед № РД 22-1171/18.07.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново е
назначена 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,
със задачи: „да разгледа постъпилите в срок оферти за съответствие с изискванията
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя; да разгледа и

провери допуснатите оферти за съответствие с предварително обявените условия, както и да
ги оцени.
Комисията да класира участниците по степента на съответствие на офертите с
предварително обявените от възложителя условия. Комисията да проведе заседание на
19.07.2019 г. от 10:00 часа в заседателна зала в сградата на Община Велико Търново. Всички
действия на комисията да бъдат протоколирани, като резултатите от работата да бъдат
отразени в доклад. Докладът на основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП, да бъде представен на
Възложителя за утвърждаване, като към него да бъдат приложени протоколите от работата на
комисията и всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, заедно с цялата
документация по процедура с предмет: „Осъществяване на дейности по контрол и
поддръжка на площадките за игра, поддържане на паркова мебел", с уникален номер
00073-2019-0028 в регистъра на АОП.
Срокът за работа на комисията е до 17.01.2020 г."
В хода на работа на комисията, не са правени промени във връзка със състава,
сроковете и задачите на комисията.
II. УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРАТА.
За участие в обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на дейности по
контрол и поддръжка на площадките за игра, поддържане на паркова мебел", обявена
чрез открита процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП, са постъпили следните оферти:
1. Оферта с вх. № 5300-4509-13/17.07.2019 г., 11:26 ч. на ЕТ „Пролет - Йордан
Йорданов";
2. Оферта с вх. № 53-2672-1/17.07.2019 г., 16:45 ч. на „КЛ Билд" ЕООД;

III. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИ ЗАЕДНО СЪС
СЪОТВЕТНИТЕ МОТИВИ:
Въз основа на констатациите и мотивите, отразени в настоящия доклад и протоколите
от работата на комисията от дати 19.07.2019 г., 11.11.2019 г. и 18.11.2019 г., Комисията
РЕШИ:
Предлага на Кмета на Община Велико Търново за отстраняване от участие в
процедурата „Осъществяване на дейности по контрол и поддръжка на площадките за
игра, поддържане на паркова мебел " следния участник и оферта:
1. Оферта е 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-таП: рго1е1уу@аЬу.Ь§,
лице за контакти: Йордан Йорданов, при мотиви отразени в протокол № 2 от 11.11.2019
г. от работата на комисията, както следва:
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
материали, на следните основни материачи, съобразени с изискванията на Наредба №1 за
условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, а именно:
бордюри, бетонови плочи, павета и тактилни плочи". В представената от участника оферта,
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липсват, 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. П-ро от
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.
IV. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ.
Като взе предвид резултатите от оценката на офертата по определения в обявлението и
документацията за обществена поръчка критерий за възлагане „Най-ниска цена" и допуснатия
до класиране участник, комисията единодушно предлага следното класиране за изпълнител на
обществена поръчка, проведена като открита процедура с предмет: „Осъществяване на
дейности по контрол и поддръжка на площадките за игра, поддържане на паркова
мебел ".
Първо място за участника „КЛ Билд" ЕООД, с ЕИК 203598163, с оферта с вх. № 532672-1/17.07.2019 г., 16:45 ч., 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-гпаП:
к1_Ъш1с1@аЬу.Ъ§, лице за контакти: Благой Методиев - с резултат 100 т.
Мотиви за оценката на комисията:
До оценка е допуснат само един участник „КЛ Билд" ЕООД. При спазване на
условията по-горе и предвид предложените ценообразуващи показатели за изпълнение на
допълнителни дейностите извън Приложение № 1 - ЦП1 и предложените единични цени за
изпълнение на строително-ремонтни дейности по Приложение № 1 (сумарна цена) - ЦП2,
участника получава, както следва:
По показател ЦП1 - на оценка подлежат ценообразуващите показатели за изпълнение
на допълнителни дейностите извън Приложение № 1. Оценката се изчислява по формулата:
з

ЦП1 = (ЦПчс + ЦПдр + ЦПп + ЦПдср), като максималния брой точки на показател
ЦП1 е 100 т. Съобразно дадените от Възложителя указания и прилагайки зададените формули,
резултатът на участника е, както следва:
- по подпоказател ЦПчс /часова ставка в лв./ участникът получава максимален брой
точки, а именно: ЦПчс = ЦПчс гшп/ЦПчс п х 40 = 5/5 х 40 = 40 т.
- по подпоказател ЦПдр /% допълнителни разходи/ участникът получава максимален
брой точки, а именно: ЦПдр = ЦПдр гшп/ЦПдр п х 20 = 100/100 х 20 = 20 т.
- по подпоказател ЦПп /% печалба/ участникът получава максимален брой точки, а
именно: ЦПп = ЦПп ш т / Ц П п п х 20 = 10/10 х 20 = 20 т.
- по подпоказател ЦПдср /доставно-складови разходи/ участникът получава
максимален брой точки, а именно: ЦПдср = ЦПдср ппп/ЦПдср п х 20 = 10/10 х 20 = 20 т.
Съобразно определената от Възложителя формула общия резултат на участника по
показател ЦП1 - ценообразуващите показатели за изпълнение на допълнителни дейностите
извън Приложение № 1, е както следва: ЦП1 = 40 т. + 20 т. + 20 т. + 20 т. = 100 т.
По показател ЦП2 - на оценка подлежат предлаганите единични цени за изпълнение на
строително-ремонтни дейности по Приложение № 1 (сумарна цена). Предложените от
участника единични цени на видовете дейности са приемливи за Възложителя. Оценката се
изчислява по формулата:
ЦП2 = ЕЦпр.1 тш/ЕЦпр.1 п х 100, като максималния брой точки на показател ЦП2 е
100 т. Съобразно дадените от Възложителя указания и прилагайки зададените формули,
резултатът на участника е, както следва:
ЦП2 = 4130/4130 х 100= 100 т.
На база на направените по-горе оценки по показателите ЦП1 и ЦП2, общата оценка на
участника е, както следва:
ЦП = ЦП1 х 50% + ЦП2 х 50% = 100 х 50% + 100 х 50% = 50+50 = 100 т.
Мотиви за класирането:
За обществената поръчка са подадени общо две оферти, като до оценка е допусната
само една от тях. Техническото и ценовото предложения на участника отговарят на
предварително обявените условия от Възложителя. След прилагане на методиката за оценка
„КЛ Билд" ЕООД, получи максимален брой 100 т. и съответно се класира на 1-во място.
Комисията извърши оценката и класирането при съблюдаване на условията на
документацията и методиката за оценка.
V. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С КЛАСИРАНИЯ НА
ПЪРВО МЯСТО УЧАСТНИК.
След като извърши класирането и въз основа на констатациите, отразени в протоколите
от работата на комисията, както следва: протокол № 1 от 19.07.2019 г., протокол № 2 от
11.11.2019 г. и протокол № 3 от 18.11.2019 г., Комисията
РЕШИ:
Предлага на Кмета на Община Велико Търново сключване на договор с класирания на
първо място участник в обществена поръчка, проведена чрез открита процедура с предмет:
„Осъществяване
на дейности по контрол и поддръжка на площадките за игра,
поддържане на паркова мебел".
„КЛ Билд" ЕООД, с ЕИК 203598163, с оферта с вх. № 53-2672-1/17.07.2019 г., 16:45
ч., 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_ЬшМ@аЬу.Ь§, лице за
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контакти: Благой Методиев.
Настоящият доклад на комисията се предава на Възложителя за утвърждаване на
основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП. във връзка с чл. 60, ал. 3 от ППЗОП.
Към доклада се прилагат протоколите от работата на комисията /Протокол № 1,
Протокол № 2 и Протокол № 3/, всички документи, изготвени в хода на работа на комисията,
заедно с цялата документация по 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: ЬКрз :/ЛУ\У\У . уеНко-1:агпоуо ,Ъ ц/Ьд/ргоШ-па-кири уасЬа/68 7.
Настоящият доклад се състави и подписа в един екземпляр от комисията, назначена със
Заповед № РД 22-1171/18.07.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, както следва:

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Зорница Кънчева - Началникхбтдел „Околна среда" в Дирекция „Строителство и устройство на
територията" в Община В е л ^ о Търново /
И ЧЛЕНОВЕ:
/ Нели Любенова - Главен експерт в отдел „Околна среда" в Дирекция „Строителство и устройство на
територията" в Общин^ЛЗ^пико Търново /
•••
\
/ Петя Димитпша/- Инвеститорски контрол в Община Велико Търново /
/ Грета Маринова - Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико Търново /
V
/ Мая Тодорова - С

перт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико Търново /

ПОЛУЧИХ доклада на комисията на

нс
УТВЪРЖДАВАМ доклада на комисията на дата:

^

Подпис:
ИНЖ. ДАНИЕЛ.
Кмет на Общ

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.
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