ОБЩИНА

ВЕЛИКО

ТЪРНОВО

РЕШ ЕНИЕ
за прекратяване на обособена позиция № 1
по процедура с уникален номер в РОП: 00073-2017-0051

№ РД 24-...

ЪЬ-.

от

_

. .2018 г.

гр. Велико Търново

Н а основание чл. 44. ал. 2 от ЗМ СМ А, чл. 22, an. 1, т. 8 от ЗОП, във връзка с чл. 106, ал.
6, предл. Н-ро от ЗОП, чл. 108, т. 4 от ЗОП и чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, във връзка с открита
процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане на общ ествена поръчка с предмет:
„Доставка на съдове за отпадъци за нуждите на Общ ина Велико Търново, по позиции:
- обособена позиция № 1: „Доставка на контейнери за битови отпадъци тип
„Б обър” или еквивалентни с вместимост 1 100 литра”
- обособена позиция № 2: „Доставка на паркови и улични кошчета за битови
отпадъци и кошчета за кучеш ки екскременти”, открита с Реш ение № РД 24-98 от 06.11.2018
г. на Кмета на Община Велико Търново, с публикувано обявление с ID 813493 на дата
08.11.2017 г. в Регистъра на общ ествените поръчки на АОП и уникален номер 00073-20170051, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: https://w w w.velikotam ovo,bg/bg/profil-na-kupuvacha/535 и прогнозна стойност на поръчката 769 500,00 лв. без
Д Д С , разпределена по обособени позиции, както следва:
- О бособена позиция № 1 - 690 000,00 лв. без ДДС, в т.ч.:
а) 138 000 лв. без ДДС - прогнозна стойност на договора за общ ествена поръчка и
б) 552 000 лв. без ДДС - прогнозна стойност за упражняване на „опция за допълнителни
количества" по чл. 21, ал. 1 от ЗОП.
- О бособена позиция № 2 - 79 500,00 лв. без ДДС
I. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ:
К м етът на Община Велико Търново е публичен възлож ител по чл. 5, ал. 2. т. 9 от ЗОП.
L1. А дрес - Република България. 5000, гр. Велико Търново, пл. „М айка България" № 2,
тел: 062 619228; 062 619229, e-mail: m op_vt@ abv.bg, факс: 062 619 231;
М ясто за контакт: Дирекция „Обществени поръчки";
О сновен адрес на възложителя: http://w w w .veliko-tam ovo.bg.
Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tam ovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/535
I,2. Вид на възложителя и основна дейност: М естен орган с основна дейност Общ ествени услуги.
II. О БЩ ЕС ТВЕН А ПО РЪ ЧКА.
11.1. Обект на поръчката - Доставки;
11.2. Наименование на поръчката, предоставено от възложителя:
„Д оставка на съдове за отпадъци за нуждите на О бщ ина Велико Търново, по позиции":
- обособена позиция № 1: „Доставка на контейнери за битови отпадъци тип „Бобър" или
еквивалентни с вместимост 1 100 литра";
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- обособена позиция № 2: ..Доставка на паркови и улични кош чета за битови отпадъци и
кошчета за кучеш ки екскременти"
11.3. Кратко описание на поръчката:
Предмет на общ ествената поръчка е доставката на съдове за отпадъци за нуждите на
Община Велико Търново. В обхвата на поръчката се вклю чват следните дейности:
За обособена позиция № 1 - доставка на до 300 (триста) броя нови контейнери за битови
отпадъци тип ..Бобър" или еквивалентни с вместимост 1 100 литра.
За обособена позиция № 2 - доставка на до 450 (четиристотин и петдесет) броя нови
паркови и улични кош чета за битови отпадъци и до 60 (шестдесет) броя нови кош чета за
кучешки екскременти.
Посочените количества са прогнозни и Възложителят си запазва правото да не заявява
цялото количество, ако не е необходимо. Количеството на стоките се определя от представител
на Възложителя в зависимост от конкретните потребности и финансовата обезпеченост.
За обособена позиция № 1 Възложителят си запазва правото на ..опция за допълнителни
количества" по чл. 21, ал. 1 от ЗОП с обем до 1200 бр. (хиляда и двеста броя) над прогнозното
количество, посочено по-горе, в случай че по време на изпълнение на договора за общ ествена
поръчка възникне необходимост, свързана с разш иряване на дейността на Общинско
предприятие ..Зелени систем и” или по друга причина се наложи увеличаване на прогнозните
количества. Възлож ителят не е задължен да упражни правото си на опция за допълнителни
количества.
За обособена позиция № 2 Възложителят си запазва правото да заявява допълнителни
количества от определен вид стока за сметка на друга, но в рамките на максимално
допустимата стойност по договора. И по двете обособени позиции доставките се изпълняват
след предварително писмено възлагане, което съдържа информация за вида, количеството и
точното място или места (адреси) на доставка на съдовете за отпадъци.
Приемането на съдовете от представител на Възложителя се удостоверява с двустранно
подписан протокол.
11.4. Общ терм инологичен речник (CPV): 34928480
Описание: Контейнери и кофи за отпадъци и смет
11.5. Вид на процедурата: Открита процедура.
III. А ДМ И Н И С Т РА ТИ В Н А ИН Ф ОРМ АЦИЯ
III.
1. П роцедурата е открита с Решение № РД 24-98 от 06.11.2017 г. на Кмета на Община
Велико Търново.
III.2. У никален номер на поръчката: 00073-2017-0051.
IV. О ТС ТРА Н Я ВА М от участие в процедурата следния участник и оферта:
Оферта с вх. № 53-125-6 от 12.12.2017 г. от 09:16 ч. на „ИДЕА С ЕРВИ З” ЕОО Д, ЕИК:
200712462, със седалищ е и адрес на управление: гр. София 1799, ж.к. М ладост 2, бл. 235, вх. а,
ап. 2, с адрес за кореспонденция: гр. София 1528, ул. „Неделчо Бончев" № 3, ет. 8, тел.: 02/ 973
2194, 02/ 973 2195, e-mail: sales@ profisbg.com , лице за контакти: Христо Найденов Управител, за обособена позиция № 1 „Доставка на контейнери за битови отпадъци тип
„Бобър" или еквивалентни с вместимост 1 100 литра"
IV.
1. Правно основание - чл. 107, т. 1, предложение II от ЗОП, а именно възложителят
отстранява от процедурата участник, който не е изпълнил друго условие, посочено в
обявлението за общ ествена поръчка или в документацията.
IV.2. М отиви за отстраняване:
Мотиви, отразени в протокол № 3 от 02.04.2018 г. и доклада от работата на
комисията, както следва:
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С писмо изх. № 5300-19301-1 от 20.03.2018 г. до участника в процедурата с приложен
протокол от дата 20.03.2018 г. е изискано представяне на допълнителни документи и
информация. У частникът е получил протокола на комисията на 21.03.2018 г., което е
удостоверено с обратна разписка. У частникът не е представил отговор.
Н а участника при спазване разпоредбата на чл. 54, ал. 9 от П ПЗОП е предоставена
възможност в срок до 5 работни дни да представи на комисията 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. У частникът
не е представил отговор в указания срок, както и след изтичането му.
П редвид излож ените обстоятелства, комисията се е обединила единодушно, че е налице
несъответствие на участника с изискванията на общ ествената поръчка по обособена позиция №
1 „Доставка на контейнери за битови отпадъци тип „Бобър’" или еквивалентни с вместимост 1
100 литра" и е реш ила да предложи участника за отстраняване за обособена позиция № 1,
при следните мотиви:
С протокол № 2 от 20.03.2018 г. комисията е констатирала, че участникът не е
представил изискана от Възложителя информация по отнош ение на критериите за
подбор, които се отнасят до техническите и професионалните способности на участника
за изпълнение на поръчката, а именно:
Съгласно Раздел III, т. 6.1.2 от документацията за общ ествена поръчка и раздел III. 1.3),
подточка 2 от обявлението за поръчка за обособена позиция № 1 е поставено изискване
стоките, предмет на позицията, да са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на
качеството, удостоверяващ и съответствието им със следните стандарти: БДС EN 840-3, БДС
EN 840-5 и БДС EN 840-6 или техен еквивалент.
П оставеното минимално изискване гласи, че предлаганите от участника контейнери за
събиране на битови отпадъци тип „Бобър" или еквивалент с вместимост 1 100 литра трябва да
са изработени съгласно следните стандарти: БДС EN 840-3, БДС EN 840-5 и БДС EN 840-6 или
техен еквивалент. П рием ат се и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в
други държ ави членки.
У частникът е трябвало да декларира съответствието с критерия за подбор в Част IV,
Раздел В, т. 12 от ЕЕД О П чрез позоваване на документа, в т.ч. орган или служба, издаващ и
документа.
В Част IV, Раздел В, т. 12 от ЕЕДОП участникът е декларирал с положителен отговор
„ДА", че може да представи изискваните сертификати, изготвени от официално признати
институции или агенции по контрол на качеството, доказващ и съответствието на продуктите,
като в Част IV, Раздел Г е изброил и съответните стандарти, на които трябва да отговарят
стоките, а именно: EN 840-3:2013, EN 840-5:2013 и EN 840-6:2013, но в нито едно от двете
полета участникът не е представил информация за документа/документите, с който се
удостоверява съответствието с поставеното изискване, в т.ч. орган или служба, издаващ и
документа/докум ентите.
П редставената в ЕЕДОП информация от участника не е достатъчна за удостоверяване на
съответствие с изискването към критерия за подбор.
У частникът не е представил съответните документи или информация в отговор на
протокол № 2 на комисията. С оглед изложените обстоятелства по-горе комисията единодушно
е предложила за отстраняване по обособена позиция № 1 участника „ИДЕА СЕРВИЗ" ЕООД
на основание чл. 107, т. 1, предложение II от ЗОП, а именно възложителят отстранява от
процедурата участник, който не е изпълнил друго условие, посочено в обявлението за
общ ествена поръчка или в докум ентацията.
П редвид обстоятелствено изложените мотиви по-горе и непредставяне на констатирана
от комисията липса на информация, свързана с изискванията към критериите за подбор и
поради наличието на описаното основание за отстраняване, комисията единодушно е приела,
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че представената оферта по отношение на обособена позиция № 1 е неподходящ а по
смисъла на §2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.
V. П РЕКРА ТЯ ВАМ О БО СО БЕН А ПО ЗИЦИ Я ОТ П РО Ц ЕДУРА ЗА ВЪ ЗЛАГАН Е
Н А ОБЩ ЕС ТВЕН А ПОРЪЧКА:
УЛ. О писание на самостоятелно обособените позиции, за които се прекратява
процедурата:
О бособена позиция № 1: „Доставка на контейнери за битови отпадъци тип „Бобър” или
еквивалентни с вместимост 1 100 литра”
V.2. Правно основание - чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, а именно Възложителят прекратява
процедурата за обособена позиция № 1: „Доставка на контейнери за битови отпадъци тип
„Бобър” или еквивалентни с вместимост 1 100 литра" с мотивирано реш ение, поради това че
единствената подадена оферта е неподходящ а по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП.
V.3. М отиви за прекратяване на процедурата за обособена позиция № 1:
За участие в процедурата за възлагане на общ ествена поръчка за обособена позиция №
1: „Доставка на контейнери за битови отпадъци тип „Бобър” или еквивалентни с вместимост 1
100 литра” е постъпила само една оферта на „ИДЕА СЕРВИ З” ЕООД. Комисията е взела
единодушно реш ение да предложи участника за отстраняване от участие в процедурата по
обособена позиция № 1 на основание чл. 107, т. 1, предложение II от ЗОП, при мотивите,
посочени по-горе и отразени в протокол № 3 от 02.04.2018 г. и доклада на комисията.
С оглед изложеното, за обособена позиция № 1 „Доставка на контейнери за битови
отпадъци тип „Бобър” или еквивалентни с вместимост 1 100 литра” няма допуснат участник,
предвид факта, че офертата на единствения участник е неподходящ а по смисъла на §2, т. 25 от
Д Р на ЗОП, което дава основание обособена позиция № 1 от горепосочената процедура да бъде
прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 2, предл. Н-ро от ЗОП.
V I. Съгласно чл. 43, ал. 1 от ЗОП препис от настоящ ото реш ение да бъде изпратен на^
участника в 3-дневен срок от издаването му.
V II. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП жалба срещ у реш ението на ВЪЗЛО Ж ИТЕЛЯ
може да се подава от всеки заинтересован участник в 10-дневен срок от получаването му.
Ж албата се подава до Комисията за защ ита на конкуренцията, гр. София, бул. В итош а № 18, с
копие и до Възложителя.
Контрол по изпълнението н а уреш ението ще упражнявам лично.

ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ:
ИНЖ . ДА Н И ЕЛ
Кмет на Община Велико Тр'рнова, |{ ^
Съгласували:
Надя Петрова
Директор на дирекци^
Николина Ангелова
Старши експерт в дирекция ОП
Изготвил^
ДаниелаДойнова /
Главен експерт в дирекция ОП

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