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СЪОБЩЕНИЕ
rio чл. 193 от Закона за обществените поръчки

На основание чл. 193 от ЗОП, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП и отразените мотиви в 
Протоколи от 27.04.2018 г. и 22.05.2018 г. на Комисията, назначена със Заповед № РД 22 -  
705/27.04.2018 г. със задача да разгледа и оцени получените оферти, изготвени в отговор на 
обява № ОБ - 11/16.04.2018 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, а т  3 от ЗОП с 
предмет: „Извършване на дейности по осигуряване на нормална работа на
съоръженията на Водна каскада в парк „Марно поле“ и фонтан до картинна галерия в 
местността „Боруна“, гр. Велико Търново, по ежедневен график ”, с публикувана 
Информация за обява с ГО 9074980 в Портала за обществени поръчки (ПОП) и Информация за 
удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти с изх. № 12 -  161 - 22/23.04.2018 
г., публикувана в ПОП с ГО 9075225 на 23.04.2018 г., с адрес на профила на купувача на 
Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bn/be/profil-na-kupuvacha/581.

Възлагането на обществената поръчка, при следните мотиви:

I. Оферта с вх. № 5300-20858-1/23.04.2018 г. от 14:31 часа на „ПЪМП СИСТЕМ“ 
ЕООД, гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 67 Г, тел.: 0893/ 580 282, e-mail: 
office@pumpsvstem.eu. лице за контакт: Илия Саралиев, не отговаря на предварително 
обявените условия на поръчката и комисията единодушно е приела, че е налице основание за 
отстраняване на участника, съгласно чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП.

С протокол от дата 22.05.2018 г., е констатирано:

Комисията, след като се е запознала подробно с допълнително представения еЕЕДОП 
изискан с протокол от 27.04.2018 от участника и посочената в него информация, е установила, 
че има несъответствия и липси, съг ласно изискванията на Възложителя.

В своя еЕЕДОП участникът е следвало да декларира обстоятелства и информация 
относно покриване на минималните изисквания на критериите за подбор, като представи 
информация относно екипа, който ще използва за изпълнение на дейностите предмет на 
поръчката, както следва от документацията:

Раздел II. Критерии за подбор на участниците. Минимални изисквания и 
документи за доказване. Точка 3. Технически и професионални способности: 
Подточка 3.2 Участниците трябва да разполагат с технически персонал от специалисти за 
изпълнение на поръчката.
Минималпо изискване: Участникът следва да разполага с поне 2 /две/ лица с професионална 
компетентност - специалист електротехник и специалист ВиК, които да притежават средно
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специално или висше образование в дадената област и опит по специалността минимум 6 
(шест) месеца.

За доказване на изискването участниците представят списък на персонала, който ще 
изпълнява поръчката и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за 
изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата, съгласно чл. 64, 
ал. 1, т.6 от ЗОП. Тази информация се попълва в Част IV, Раздел В, т. 6 от ЕЕДОП.
Тук участникът следва да представи информация за:
- име, презиме и фамилия на лицето;
- данни за документа за придобито образование;
- професионална компетентност на лицето;

След като се е запознала подробно и с първоначално подадения с офертата еЕЕДОП и с 
допълнително представения еЕЕДОП и информацията в него, комисията единодушно е 
констатирала, че и в двата липсва информация относно наличния персонал за изпълнение 
на дейностите (образователната и професионалната му квалификация).

Предвид горе изложеното, комисията е нямало как да прецени дали участникът 
покрива минималного изискване на критериите за подбор от документацията, относно частта 
за технически персонал.

На следващо място комисията е установила, че участникът „ПЪМП СИСТЕМ“ ЕООД 
ще използва подизпълнител при изпълнение на дейностите предмет на поръчката, а именно 
фирма „ЕЛ СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНЕ -  2015“ ООД. Съгласно изискванията на документацията 
в раздел I Обши условия за участие т. 12, Участниците посочват в офертата 
подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да 
използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от 
под изпълн ителите задължен пя.

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 поръчката. Възло:жителят изисква замяна на подизпълнител, 
който не отговаря на някое от тези условия.

Участниците посочват информацията относно участието на подизпълнители за 
изпълнение на поръчката, включително информация за вида и дела от поръчката, който ще 
изпълняват в Част IV, Раздел В, т. 10 от ЕЕДОП.

Когато участникът е посочил. че ще използва подизпълнители, за всеки 
подизпълнител се представя попълнен и подписан ЕЕДОП.

За да установи дали отговаря на условията за участие подизпълнителят, комисията е 
изискала с Протокол №1 от дата 27.04.2018 г., „ЕЛ СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ -  2015“ ООД да 
представи нов еЕЕДОП с попълнена информация относно модела и годината на производство 
на наличното техническо оборудване за изпълнение на дейностите, а именно водно помпена 
подочистачка.

В отговора депозиран от участника „ПЪМП СИСТЕМ“ ЕООД с допълнително 
представени документи липсва нов еЕЕДОП представен и подписан с ел. подпис от 
подизпълнителя „ЕЛ СТРОЙ ИНЕЖЕНЕРИНГ - 2015“ ООД.

Предвид горецитираното комисията е нямала възможност да прецени дали 
подизпълнителят покрива минималното изискване за налично техническо оборудване 
съгласно условията на документацията.



Поради гореизложеното, комисията единодушно е предложила за отстраняване 
участника „ПЪМП СИСТЕМ” ЕООД, гр. Велико Търново на основание чл. 107, т. 2, б. „а” от 
3011, а именно възложителят отстранява от процедурата участник, който е представил оферта, 
която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

II. Оферта с вх. № 5300-1271-4/23.04.2018 г. от 16:37 часа на „УНИПУЛ 
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 87а, тел.: 062/ 
588 396, e-mail: info a~unipool.bg. лице за контакт: Пламен Николов

С протокол от дата 22.05.2018 г., е констатирано:
Комисията, след като се е запознала подробно с представеното Ценово предложение 

(Образец №3) от участника и посочената в него информация, е установила, че има 
несъответствия и липси, съгласно изискванията на Възложителя.

Съгласно изискванията на документацията, участникът е следвало да представи в 
своето Ценово предложение, начинът на ценообразуване на предложената обща месечна цена.

Участникът „УНИПУЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е представил подробна разбивка на 
елементите от ценообразуването, но при проверка, комисията е констатирала грешка в 
изчисленията и във формирането на крайната цена и за двата обекта. В Образец №3 от 
офертата на участника „Унипул България“ ЕООД т.7 Начин на ценообразуване на 
предложената обща месечна цена е записано:
- Бодна каскада парк „Марио поле“ -  Всичко 2167,81 лв.,а при изчисление от комисията се 
получава 2167,82 лв.
- Шадраван местност ,,Боруна“ -  Всичко 1029,98, а при изчисление от комисията се 
получава 1029,99 лв.

Съгласно предварително обявените изискванията в документацията в раздел IV: 
Изисквания към Ценовото предложение т. 9. Участникът е единствено отговорен за 
евентуално допуснати грешки и пропуски в изчисленията на предложените от него цени. 
Забележка: Участник, който е представил Ценово предложение за изпълнение на поръчката, 
което не отговаря на Техническото му предложение и/или на изискванията на Техническата 
спецификация и условията по поръчката, ще бъде отстранен от участие в поръчката.

Поради гореизложеното, комисията единодушно е предложила за отстраняване 
участника „УНИПУЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Велико Търново на основание чл. 107, т. 2, б. 
„а” от ЗОП, а именно възложителят отстранява от процедурата участник, който е представил 
оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Въз основа на горепосоченото прекратявам възлагането на обществената поръчка на 
основание чл. 193 от ЗОП във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
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Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.




