
О Б Щ И Н А В Е Л И К О Т Ъ Р Н О В О 

РЕШЕНИЕ 
за определяне на изпълнител 

по процедура с уникален номер в РОП: 00073-2019-0028 

.2019 г. 
гр. Велико Търново 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП, във връзка с чл. 106, ал. 6 от ЗОП и отразените 
резултати и мотиви в протоколи от дати, както следва: протокол № 1 от 19.07.2019 г., 
протокол № 2 от 11.11.2019 г. и протокол № 3 от 18.11.2019 г. и доклад от 18.11.2019 г. на 
Комисията, назначена със Заповед № РД 22-1171/18.07.2019 г. на Кмета на Община Велико 
Търново, да провери съответствието на офертите с предварително обявените от Възложителя 
условия, да разгледа, оцени и класира допуснатите оферти в открита процедура по реда на чл. 
18, ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка 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: ЬИр5://\у\у\у.уеНко4атоуо.Ьй/Ь8/ргоШ-па-
кириуасЬа/687. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 140 000,00 лева без ДДС. 

НАРЕЖДАМ: 
I 

I. На основание чл. 107, т.1 от ЗОП, предл. Н-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 и във връзка с констатациите и мотивите на комисията отразени в 
протоколите и доклада от нейната работа и при мотивите в настоящото решение отстранявам 
от участие в процедура с предмет: „Осъществяване на дейности по контрол и поддръжка 
на площадките за игра, поддържане на паркова мебел", следния участник и оферта: 

1. 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-шаН: рго1е1уу@аЪу.Ъ§, 
лице за контакти: Йордан Йорданов. 

Правно основание - чл. 107, т. 1, предл. П-ро от ЗОП, тъй като участникът не е 
изпълнил друго условие, посочено в документацията и чл. 107, т. 2, б. „а" от ЗОП, а именно 
защото участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 
условия за изпълнение на поръчката. 

Мотиви за отстраняване: 
Мотивите, 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 е констатирала обстоятелство, което е 
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основание за отстраняване от участие, а именно: 
I. 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 
екстоатационни показатели или други документи, доказващи качеството на влаганите 
материали, на следните основни материали, 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, 
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. 

ОБЯВЯВАМ: 

II. КЛАСИРАНЕТО за обществена поръчка чрез 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: ЬИра: // \У\УУ/ . уеНко-
1атоуо.Ья/Ък/ргой1-па-кириуасЬа/687. 
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1 - во място за участника „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-шаП: 
к1_Ъш1с1@аЪу.Ъ§, лице за контакти: Благой Методиев - с резултат 100 т. 

III. МОТИВИ ЗА КЛАСИРАНЕТО: 

Мотивите, отразени в протоколите и доклада от работата на комисията, както 
следва: протокол № 1 от 19.07.2019 г., протокол № 2 от 18.11.2019 г. и протокол № 3 от 
18.11.2019 г. и доклад от 18.11.2019 г. До всички протоколи и доклада от работата на 
комисията има осигурен свободен достъп на профила на купувача: Ьир5:/Ллчу\у.уеНко-
1аш0У0.Ьй/Ьй/рг0Й1-па-кириуасЬа/687. 

Съгласно обявлението за поръчката публикувано на дата 17.06.2019 г. в Регистъра на 
обществените поръчки срокът за подаване на оферти в обявената открита процедура е бил до 
17.07.2019 г. В дадения срок са посъпили общо 2 (две) оферти. Комисията е допуснала до 
оценка един участник, след като е установила, че същия е представил всички изискуеми 
документи, отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, 
техническото и ценовото му предложение съответства на изискванията на възложителя и на 
техническата спецификация. 

Резултати от оценката: 
Оценката на допуснатата оферта е извършена по методиката за оценка от 

документацията за обществена поръчка. 

Съгласно посоченото в документацията, офертите на участниците, които не са 
отстранени от участие в процедурата и които отговарят на предварително обявените условия 
на Възложителя подлежат на оценка чрез критерий най-ниска цена. 

Оценяването на икономически най-изгодната оферта се извършва по критерий „НАЙ-
НИСКА ЦЕНА" съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 

Офертата на участника с най-ниско възнаграждение /най-ниска цена/ в лева за 
изпълнение на поръчката получава максимален брой точки - 100 точки. 

Методика за определяне на най-ниска цена: 
На оценка подлежат предложените от участника съответно: 
• Елементи на ценообразуване за изпълнение на допълнителни дейности извън 

Приложение № 1, а именно: 
- ЦПчс - Часова ставка - ........ лв. / час; 
- ЦПдр - Допълнителни разходи - %; 
- ЦПп - Печалба - %; 
- ЦПдср - Доставно - складови разходи - %; 

и 
• Предлаганите единични цени (до вторият знак) за изпълнение на строително-

ремонтни дейности по Приложение М 1 (в лева без ДДС) - ЦП2. 

Предложенията се оценяват по формулата: 

ЦП = ЦП1 х 50% + ЦП2 х 50%, където: 

ЦП - Ценови показател - определя най-доброто ценово предложение 
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ЦП1 - определя най-доброто ценово предложение на елементи на ценообразуване за 
изпълнение на допълнителни дейностите извън Приложение № 1, като оценката е комплексна 
и включва четири подпоказателя: ЦПчс и ЦПдр и ЦПп и ЦПдср. 
На оценка подлежат ценообразуващите показатели. 

ЦП1 = (ЦПчс + ЦПдр + ЦПп + ЦПдср), където: 

ЦП1 = ЦПчс /часова ставка в лв./ + ЦПдр /% допълнителни разходи/ + ЦПп /% печалба/ 
+ ЦПдср /доставно-складови разходи/ 

ЦПчс - Максимална оценка 40 т. - за часова ставка в лева - получава предложението, което 
предлага най-малка часова ставка. Участникът предложил най-ниска цена за часова ставка 
получава максималният брой точки, а предложенията на останалите участници се оценяват в 
съответствие със следната формула: 

ЦПчс = ЦПчс т т / Ц П ч с п х 40, където ЦПчс пнп е най-ниската цена, а ЦПчс п цената 
предложена от съответния участник. 

ЦПдр - Максимална оценка 20 т. - за % допълнителни разходи - получава предложението, 
което предлага най-малък процент. Участникът предложил най-нисък процент за 
допълнителни разходи получава максималният брой точки, а предложенията на останалите 
участници се оценяват в съответствие със следната формула: 

ЦПдр = ЦПдр ппп/ЦПдр п х 20, където ЦПдр ппп е най-ниският предложен %, а ЦПдр п 
цената предложена от съответния участник. 

ЦПп - Максимална оценка 20 т. - за % печалба - получава предложението, което предлага 
най- малък процент. Участникът предложил най-нисък процент печалба получава 
максималният брой точки, а предложенията на останалите участници се оценяват в 
съответствие със следната формула: 

ЦПп = ЦПп пнп/ЦПп п х 20, където ЦПп ппп е най-ниският предложен %, а ЦПп п цената 
предложена от съответния участник. 

ЦПдср - Максимална оценка 20 т. - за доставно-складови разходи получава предложението, 
което предлага най-малки доставно-складови разходи. Участникът предложил най-ниска цена 
за доставно-складови разходи получава максималният брой точки, а предложенията на 
останалите участници се оценяват в съответствие със следната формула: 

ЦПдср = ЦПдср пнп/ЦПдср п х 20, където ЦПдср т ш е най-ниският предложен %, а ЦПдср 
п цената предложена от съответния участник. 

***С оглед съпоставимостта на предложенията предложеният размер на часова ставка в лева 
трябва да е еднакъв за всички дейности в приложение № 1. Предложения % допълнителни 
разходи, печалба и доставно-складови разходи трябва да е еднакъв за всички дейности в 
приложение № 1. Участници, чиято ценова оферта не съответства на това условие няма да 
бъдат оценявани. Участници, чиято ценова оферта не съответства на това условие няма да 
бъдат оценявани. 

ЦП2 — определя най-доброто ценово предложение на предлаганите единични цени (до 
вторият знак) за изпълнение на строително-ремонтни дейности по Приложение № 1 (в 
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лева без ДДС) 

Оценката на офертата на всеки участник се определя на база съотношението между най-
ниската предложена сумарна цена за съответната част към сумарната цена за съответната част, 
предложена от съответния участник за всички видове дейности от (Приложения № 7) по 
следната формула: 

ЦП2 = ЕЦпр.1 шш/ЕЦпр.1 п х 100, където: 

ЕЦпр.1 Ш1п - най-ниска предложена сумарна цена от всички участници за всички дейности 
по Приложения № 7; 

ЕЦпр.1 п - предложена сумарна цена от съответния участник за всички дейности по 
Приложения № 7; 

ВАЖНО!!! При подготовката на ценовата оферта участникът следва да направи 
проверка за аритметични грешки в приложените сметки. Всички суми следва да бъдат 
закръглени до втория знак след десетичната запетая. 

Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и 
представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. 

Оферти, в които оценяваните показатели имат еднакви стойности и измерения, 
получават равен брой точки по съответния показател. 

Комисията класира участниците въз основа на предложените възнаграждения 
/предлагани цени/ за изпълнение на пръчката, като на първо място се класира участникът 
предложил най-ниско възнаграждение. 

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се 
класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в съответствие с 
чл. 58, ал.2, т.1 и т.З от ППЗОП, а именно: с предимство се класира офертата, в която се 
съдържа по-ниска предложена цена 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 
класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в 
съответствие с чл. 58, ал. 2 от ППЗОП. 

Съобразно така определената формула, резултатите на участника са, както 
следва: 

- 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-шаП: к1_ЬшИ@аЬу.Ь§, 
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: 

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: 
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- 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 т т / Ц П д р п х 20 = 100/100 х 20 = 20 т. 

- по подпоказател ЦПп /% печалба/ участникът получава максимален брой точки, а 
именно: ЦПп = ЦПп гшп/ЦПп п х 20 = 10/10 х 20 = 20 т. 

- по подпоказател ЦПдср /доставно-складови разходи/ участникът получава 
максимален брой точки, а именно: ЦПдср = ЦПдср гшп/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 гшп/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 „КЛ Билд" ЕООД е, както следва: 

ЦП = ЦП1 х 50% + ЦП2 х 50% = 100 х 50% + 100 х 50% = 50+50 = 100 т. 

IV. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка 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: ЬИрз: //\У УУЛУ . уеНко-
1агпоуо .Ь й/Ь ц/рго П1 - п а-к ир и уас Ь а/6 8 7. 

„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-таП: к1_ЬшШ@аЬу.Ь§, 
лице за контакти: Благой Методиев. 

при следните мотиви: 
Утвърден доклад на комисията, назначена със Заповед № РД 22-1171/18.07.2019 г. на 

Кмета на Община Велико Търново. 
Съгласно чл. 109, т. 1 и т. 2 от ЗОП за участникът, избран за изпълнител са изпълнени 
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следните условия: 
1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата и същият отговаря на 

критериите за подбор; 
2. офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на 

предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане. 

V. Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП настоящото решение да бъде публикувано в 
профила на купувача в деня на изпращането му до всички участници в процедурата в срок 
съгласно чл. 43, ал. 1 от ЗОП. 

До всички протоколи и доклада от работата на комисията да бъде осигурен свободен 
достъп на профила на купувача: Ь1:<:рз://\у\у\у.уеНко-1агпоуо.Ье/Ье/ргой1-па-кириуасЬа/687. 

VI. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, буква „а" от ЗОП жалба срещу решението на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подава от всеки заинтересован участник в 10-дневен срок от 
получаването му. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията, гр. София, 
бул. Витоша № 18, с копие и до Възложителя. 

Контрол по изпълнените^ оешенибто ще упражнявам лично. 

Русанка Александров 
Главен юрисконсулт в 

\ 
Изготвил: 
Мая Тодоро ши експерт в дирекция ОП 

\ 
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