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

РЕШЕНИЕ
р д  3 .  0 8 <
гр. Велико Търновс/

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, на основание чл. 22, ал. 1, т.6 от ЗОП, във 
връзка с чл. 106, ал. 6 и чл. 108 т. 1 от ЗОП и отразените резултати и мотиви в протоколи 
от дати, както следва: протокол № 1 от 01.08.2017 г., протокол № 2 от 07.08.2017 г., 
протокол № 3 от 14.08.2017 г. и протокол № 4 от 17.08.2017 г. и утвърден от възложителя 
доклад на дата 18.08.2017 г. на Комисията назначена със Заповед № РД 22-1314 от
01.08.2017 г., и изменена със Заповед № РД 22-1419 от 17.08.2017 г. на Кмета на Община 
Велико Търново, за разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участието в 
обществена поръчка, чрез провеждане на открита процедура с предмет: „Проектиране 
и изпълнение на строителни дейности във връзка с реализацията на Националиата 
програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на 
територията на Община В. Търново - Сграда с административен адрес гр. Велико 
Търново, ул."РАЙЧО НИКОЛОВ" №1“,

открита с решение № РД 24-60 от 20.07.2017 г. за откриване на процедура чрез 
провеждане на договаряне без предварително обявление, с публикувано решение на дата
20.07.2017 г. с ID 797142 в Регистъра на обществените поръчки на АОП, и уникален 
номер на процедурата 00073-2017-0037, с адрес на профила на купувача на Община 
Велико Търново: hHps'/Aywv>^veliko-taraoYO.bg/bgorof:l-na-kuouvacfcr/507/, с прогнозна 
стойност 474 800,40 лв. без ДДС,

НАРЕЖДАМ:

На основание чл. 107, т. 1 предложение I и т. 2, б. а) от ЗОП, поради представяне на 
оферти, които не отговарят на предварително обявените условия на поръчката и във 
връзка с констатациите и мотивите на комисията отразени в протоколите и доклада от 
нейната работа, отстранявам от участие в открита процедура с предмет: „Проектиране 
и изпълнение на строителни дейности във връзка с реализацията на Националиата 
програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на 
територията на Община В. Търново - Сграда с административен адрес гр. Велико 
Търново, ул."РАЙЧО НИКОЛОВ" №1“, открита с решение № РД 24-60 от 20.07.2017 
г. за откриване на процедура чрез провеждане на договаряне без предварително 
обявление, с публикувано решение на дата 20.07.2017 г. с ID 797142 в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП, и уникален номер на процедурата 00073-2017-0037, с 
адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: htt~3s://w\vw.veliko- 
trniovo.hg'bg/profil-ra-kupuyc.cD /507/. с прогнозна стойност 474 800,40 лв. без ДДС, 
следният участник:

I. Оферта с вх.5300-20812-3/31.07.2017 г. в 10:20 ч. на участника „Килтекс“ 
ЕООД, с ЕИК: 203022445, с адрес по регистрация: област Габрово, община Габрово, 
гр. Габрово, 5300, „Свищовска“ №91, адрес за кореспонденция по оферта: град:
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София, пощ. код: 1303, ул. „Овчо поле“ № 122, телефон:0879146031, електронен 
адрес:dianakoleva881107@gmail.com, лице за контакти: Деян Ганев.

Правни и фактически основания за отстраняване:
С протокол от 14.08.2017 г. комисията е констатирала, че:
С писмо изх. № 91-00-247/08.08.17г. на участника Килтекс“ ЕООД е изпратен 

протокол № 2 от работата на комисията от дата 07.08.2017 г. като видно от обратна 
разписка и от разпечатка от www.evropat.bg , „проследяване на пратка” , участникът е 
получил протокола на дата 09.08.2017 г. Срокът за представяне на отговор от участника 
е до дата 16.08.2017 г. В определения срок участникът „Килтекс“ ЕООД не е отстранил 
констатираните в протокол № 2 от работата на комисията пропуски и несъответствия с 
критериите за подбор.

Гореизложените обстоятелства са мотивирали комисията единодушно да реши да 
предложи участника за отстраняване от последващо участие в процедурата при мотиви, 
както следва:

1 .В ЕЕДОП на участника „Килтекс“ ЕООД в част IV: Критерии за подбор, раздел Г : 
„Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, в 
колона с наименование „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за 
екологично управление“ на въпроса в лява колона „Икономическият оператор ще може 
ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че 
икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството,...“ е 
посочен отговор: „В процес на сертифициране“.

По аналогичен начин е отговорен с „В процес на сертифициране“ и на въпросът 
„Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от 
независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на 
задължителните стандарти или системи за екологично управление?“

Комисията е изискала от участникът „Килтекс“ ЕООД да представи нов ЕЕДОП, в 
който окончателно да уточни, в част IV: Критерии за подбор, раздел Г: „Стандарти за 
осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, разполага ли с 
изисканата от възложителя в обявлението и документацията за обществена поръчка, 
сертификация по БДС EN ISO 9001:2008 - система за управление на качеството и по БДС 
EN ISO 14001:2004 - за разработена и внедрена интегрирана система за управление на 
околна среда или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за 
осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на проектирането и 
строителството на сгради и за опазване на околната среда, с предметен обхват в областта 
на строителството на сгради, както и да представи съответната информация за всеки от 
сертификатите.

Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, допълнително представената информация може да 
обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване 
на оферти или заявления за участие.

Участникът не е представил отговор и не е отстранил констатираното 
несъответствие с предварително обявените изисквания на документацията за възлагане 
на обществената поръчка.

2.Съгласно чл. 66, ал.2 от ЗОП Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните 
критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях 
да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

В ЕЕДОП на участника „Килтекс“ ЕООД в част II: Информация за икономическия 
оператор, раздел Г : „Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият
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оператор няма да използва“ е посочен отговор „Да“, „Паралакс Студио“ ЕООД -  
подизпълнител -  изготвяне на работен инвестиционен проект по всички части съгласно 
документацията за участие за изпълнение на предмета на поръчката и съгласуване на 
изготвения работен инвестиционен проект с всички компетентни органи и 
експлоатационни дружества /при необходимост/ до степен на готовност за възлагане на 
извършването на оценка за съответствие по реда на чл. 142, ал.6, т.1 от ЗУТ и авторски 
надзор. Както в част IV: Критерии за подбор, раздел В, т.10), в ЕЕДОП е посочен делът 
от поръчката, който ще изпълнява -4,10 % от цялостното изпълнение.

Като изискване поставено от възложителя в обявлението и документацията за 
обществена поръчка, е участникът да притежава сертификация по БДС EN ISO 9001:2008 
- система за управление на качеството и по БДС EN ISO 14001:2004 - за разработена и 
внедрена интегрирана система за управление на околна среда или еквивалент или други 
доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват 
в областта на проектирането и строителството на сгради и за опазване на околната среда, 
с предметен обхват в областта на строителството на сгради. В случай на участие на 
обединение, спазването на изискването може да бъде осигурено от един или повече от 
партньорите в обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при 
изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението по 
отношение на дейностите, свързани с проектирането и строителството. Когато 
участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези 
подизпълнители, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да 
не са налице основания за отстраняване от процедурата.

В представеният от подизпълнителя „Паралакс Студио“ ЕООД ЕЕДОП, в част IV: 
Критерии за подбор, раздел Г : „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за 
екологично управление“, не е попълнена съответната информация, от които да се 
установи съответствие с изискването.

Участникът е трябвало да представи нов ЕЕДОП на подизпълнителят Паралакс 
Студио“ ЕООД, в който подизпълнителя да декларира дали притежава или не 
сертификация по БДС EN ISO 9001:2008 - система за управление на качеството с 
предметен обхват в областта на проектирането.

Участникът не е представил отговор и не е отстранил констатираното 
несъответствие с предварително обявените изисквания на документацията за възлагане 
на обществената поръчка.

На основание констатации от протокол №3, комисията единодушно решава да 
предложи участника за отстраняване от последващо участие в процедурата. Съгласно 
чл. 39, ал.1 от ППЗОП „При подготовка на офертите участниците са длъжни да спазват 
изискванията на възложителите”.

Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с Решение № РД 24- 
60 от дата 20.07.2017 г., е което решение са одобрени обявлението и документацията за 
възлагане на обществена поръчка. Решението е влязло в законна сила и утвърдените е 
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 допуснатите оферти 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 от последващо участие на основание чл. 107, т. 1 
от ЗОП, поради неизпълнение на условия, посочени в обявлението за обществената 
поръчка и документацията и поради неотговаряне на поставените критерии за подбор и 
на основание чл. 107, т.2, буква „а” от ЗОП, поради представяне на оферта, която не 
отговаря на предварително обявените условия 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:

I. Класирането на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и 
изпълнение на строителни дейности във връзка с реализацията на Националиата 
програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на 
територията на Община В. Търново - Сграда с административен адрес гр. Велико 
Търново, ул."РАЙЧО НИКОЛОВ" №1:

1 -во място за участника „Бибо 69“ ЕООД, с ЕИК: 201949560, с оферта с вх. № 53- 
992-6/31.07.2017 г. в 10:11 ч., с адрес по регистрация: област София (столица), 
община Столична, гр. София 1220, район Надежда, ж.к. Надежда, бл. 223, вх. В, ет.4, 
ап. 35, адрес посочен за кореспонденция: град: София, пощ. код: 1303, ул. „Овчо 
поле“ № 122, телефон:0893339363, електронен адрес: bibo691td@gmail.com, лице за 
контакти: Тодор Димитров- с комплексна оценка -  87т.

II. Определям за изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Проектиране и 
изпълнение на строителни дейности във връзка с реализацията на Националиата 
програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на 
територията на Община В. Търново - Сграда с административен адрес гр. Велико 
Търново, ул."РАЙЧО НИКОЛОВ" №1:

Участника: „Бибо 69“ ЕООД, с ЕИК: 201949560, с оферта с вх. № 53-992-6/31.07.2017 
г. в 10:11 ч.
Подизпълнител: „ВИВА ПРОЕКТ“ ЕООД, с ЕИК: 203196079, проектиране и авторски 
надзор -4 ,1 0  % от цялостното изпълнение на поръчката.

Мотиви за класирането: оповестените публично резултати и оценки по 
показателите за участника „Бибо 69“ ЕООД, с ЕИК: 201949560, с Оферта вх. № 53-992- 
6/31.07.2017 г. в 10:11 ч.

Съгласно чл. 109, т.1 и т.2 от ЗОП участникът е отговорил на изискванията за лично 
състояние и на критериите за подбор, а представената оферта е в съответствие с 
предварително обявените изисквания на процедурата.

-П2А е показател „Предложен срок за изпълнение на проектиране“ -  5т.
-П2Б е показател „Предложен срок за изпълнение на строителство“-5т.
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- I l l  е показател „Техническо предложение на участника за нивото на качествено 
изпълнение на поръчката“ - П1 =  HI + Н2:

Нивото на качеството на изпълнение, относимо към организацията и 
професионалната компетентност на предложеният от участника персонал, осъществяващ 
дейността: Н1 -  15 т.

Нивото на качеството на изпълнение, относимо към дейността, свързана с 
изпълнението на проектирането и строителството: Н2 -  12 т.

Или Общо за П1 -  27 т.
ПЗ е оценката на „Ценово предложение за изпълнение на поръчката“- 50 т.

Предложена обща цена от участника „Бибо 69“ ЕООД за поръчката е: 474 585,52 лв. 
без ДДС.

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

До всички протоколи и доклад от работата на комисията да бъде осигурен свободен 
достъп на профила на купувача https ://wwv/.\ eliko-tamovo.bg/bg/orofil-na- 
kupuvacha/507/.

Жалба срещу заповедта и/решението на Възложителя може да се подаде в 10-дневен 
срок, съгласно чл. 197, ал.1', т.7 и следващите от ЗОП пред Комисията за защита на 
конкуренцията, град София( бул. Е Витоша №18.

Контрол по изпълнение на заповедтаще изпълнявам лично.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ИНЖ. ДАНИЕЛ , Ш И Ш *  1
Кмет на Община Вепкко Търново \

Съгласували:
Надя Петрова 
Директор дирекуия^-ОП ;

/
Русанка Александрова'
Главен юриско11султЪ{щекцияЮи

h
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Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!




